Curso MAF101 - FrontPage | Páginas na Web
10,50 Horas
Introdução
Para esta formação, deverá estar familiarizado com aplicações Office, especialmente Word. Isto inclui a habilitações de
criar e editar originais que contêm o texto, tabelas, e imagens. Com isto, está pronto para usar uma aplicação gráfica
criar Web sites e Páginas Web. Neste curso, você usará Microsoft® FrontPage® para planificar, desenvolver, e ligar os
Web sites que podem ser vistos em qualquer computador.
Público-alvo
Este curso está indicado para os formandos que pretendam páginas Web e Web sites numa aplicação gráfica.
Quando completar o curso
No final deste curso, os participantes estarão habilitados a:
•

Criar um Web site que inclua Páginas Web novas e existentes;

•

Adicionar imagens e Links;

•

Adicionar e formatar tabelas;

•

Desenhar o layout para a página Web;

•

Utilizar a vista da navegação para estruturar um Web site;

•

Publicar o site

•

Utilizar frames para exibir várias páginas de conteúdo da Web dentro de uma única janela do navegador.

•

Adicionar componentes de navegação ao utilizador do site

•

Criar formulários Web e salvar dados num arquivo de base de dados.

•

Adicionar conteúdo dinâmico a páginas Web.

•

Gerir o desenvolvimento de grupos de trabalho baseado em redes FrontPage

•

Manter o site com as ferramentas do FrontPage

Pré-requisitos
De forma a retirar o máximo de proveito desta ação, os formandos deverão possuir as seguintes competências e
conhecimentos constantes da ação:
•

MAW101 Word | Essencial do Word

•

Ou possuir conhecimentos equivalentes
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Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
Criar uma Página Web
•

Desenvolvimento em Web

•

Criar um novo Web site

•

Criar e Formatar o texto na página de Web

•

A Criação de Páginas

•

Importar Páginas

Como Inserir Imagens
•

Inserir uma imagem a uma Página Web

•

Editar uma imagem

•

Adicionar um novo desenho

•

Inserir nova galeria de fotografias

•

Modificar galeria de fotografias

Criar Ligações
•

Inserir uma Hiperligação

•

Inserir ligações

•

Ligar através da imagem

Inserir Tabelas
•

Inserir uma nova tabela

•

Definir propriedades duma tabela

•

Definir propriedades duma célula

•

Editar a estrutura duma tabela

•

Dividir tabelas

•

Formatar automaticamente uma tabela

Como Formatar uma página de Web
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•

Aplicar um Tema

•

Predefinir um tema

•

Criar e Formatar com estilos

•

Definir o fundo

•

Testar em múltiplos browsers

Desenha a sua página de Web
•

Desenhar as margens duma página de web

•

Colocar margens numa página web com tabelas

•

Criar e aplicar um modelo de página dinâmico

Como Criar uma estrutura com vista de navegação
•

Criar uma estrutura de navegação

•

Modificar uma estrutura de navegação

•

Retirar uma página da estrutura da navegação

Como publicar uma Web
•

Preparar o Web sites para publicação

•

Publique o seu Web

•

Publicar um Website de um local para outro

Desenhar uma página com Frames
•

Criar uma nova página com frames

•

Adicionar Links a páginas com frames

•

Modificar frames

•

Criar uma Inline Frame

Adicionar os componentes de navegação do utilizador
•

Inserir Capacidades de procura

•

Criar um Mapa

•

Inserir uma barreira de ligação

•

Criar um Índice
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Como trabalhar com Formatação
•

Formatar

•

Modificar as propriedades dos campos

•

Enviar Dados de Formatação para um Ficheiro

•

Enviar Dados de formatação para uma base de dados

Dispor Conteúdos Dinâmicos
•

Distribuir conteúdos pelas páginas

•

Inserir Botão interactivo

•

Trocar imagens

•

Exibir informação da base de dados numa página

•

Inserir meta tags redireccionados

•

Adicionar um gráfico

Gerir o desenvolvimento do Grupo de trabalho
•

Gerir tarefas

•

Gerir ficheiros com origem dos dados (Source Control)

•

Gerir o estado da revisão do ficheiro

•

Segurança

Manutenção do Site
•

Manutenção das pastas web

•

Manutenção dos ficheiros web

•

Corrigir hiperligações danificadas

•

Analisar a utilização da web

•

Dispor a lista dos últimos 10 visitantes

•

Modificar documentos predefinidos
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