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Módulo 3: Criação de Páginas Web | Tempos: 55horas , 73 tempos (45min)
Conteúdos temáticos

Objetivos específicos

Objetivos gerais
 Fomentar a disponibilidade para uma aprendizagem
ao longo da vida como condição necessária à
adaptação a novas situações e à capacidade de
resolver problemas no contexto da sociedade do
conhecimento;



Conceitos básicos

 Identificar as técnicas de implantação de páginas na Web



Apresentação do programa
- O ambiente de trabalho e seus elementos

 Enumerar editores de páginas Web









Planeamento e criação de um Web Site
- Planeamento de um Web site
- Criação e gestão de um Web site
o Ferramentas de gestão
o Gestão de páginas: criar, abrir,
guardar, imprimir, pré-visualizar e
publicar
Formatação de páginas Web
- Utilização de estilos
- Inserção de imagens
- Adição de som de fundo
- Criação de formulários
- Utilização de frames

 Enumerar ferramentas e utilitários de construção de
páginas Web
 Explicar os conceitos de ergonomia e amigabilidade de
uma página Web
 Definir documentos HTML
 Descrever as principais características do programa de
construção de páginas Web
 Identificar os componentes da área de trabalho
 Reconhecer a importância do planeamento na construção
de um site
 Criar, abrir, guardar, imprimir e publicar um Web site

Hiperligações
- Criação e edição de links

 Aplicar estilos

Animação
- Adição de efeitos de animação

 Inserir imagens

Publicação
- Publicação das páginas
- Gestão e atualização do conteúdo de um
Web site

 Manipular o aspeto de um site

 Aplicar som a uma página
 Inserir um formulário
 Aplicar frames
 Criar e adicionar hiperligações
 Aplicar efeitos de animação
 Publicar um site

Atividades

 Promover a autonomia, a criatividade, a
responsabilidade, bem como a capacidade para
trabalhar em equipa numa perspetiva de abertura à
mudança, à diversidade cultural e ao exercício de
uma cidadania ativa;
 Fomentar o interesse pela pesquisa, pela descoberta
e pela inovação, face aos desafios da sociedade atual;
 Promover o desenvolvimento de competências na
utilização das tecnologias da informação e
comunicação para possibilitar uma literacia digital
generalizada, num quadro de igualdade de
oportunidades e de coesão social;
 Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar,
produzir e comunicar informação, quer pelos meios
tradicionais, quer através das novas tecnologias da
informação e comunicação;

 Apresentação de
conceitos
 Introdução a um
novo software
 Consolidação e
aprofundamento da
utilização de
aplicações
 Realização de
trabalhos em grupo
 Realização de fichas
de trabalho
 Pesquisa na internet
e posterior
tratamento da
informação
 Realização de
trabalhos de
avaliação

 Desenvolver
capacidades
para
utilizar,
adequadamente e manipular, com rigor técnico,
aplicações informáticas, nomeadamente
em
articulação com as aprendizagens e tecnologias
específicas das outras áreas disciplinares;
 Promover as práticas inerentes às normas de
segurança dos dados e da informação;
Aprovado em Conselho Pedagógico
de ___ / ___ / ___

