Adobe Dreamweaver
Web Design & Development
●

Formato: Mentored - Online

●

Preço: 320€ ( Os valores apresentados não incluem IVA. Oferta de IVA a particulares e estudantes. )

●

Horário: Flexível das 24h/24h

●

Duração: ~30h

●

Validade: 3 meses

Apresentação

O Adobe Dreamweaver permite criar websites de forma rápida e fácil. No curso Adobe Dreamweaver
aprendará a criar, publicar e gerir websites.
O curso Adobe Dreamweaver, da Alta Lógica, pretende dotar os participantes de competências
em Adobe Dreamweaver na construção de sites.
O Adobe Dreamweaver é, atualmente, uma das ferramentas mais utilizadas por web designers no
desenvolvimento de páginas web – seja para escrever código HTML e CSS, seja para programar
PHP ou outras linguagens de marcação e programação web.

Destinatários
Todos os interessados em desenvolver sites com recurso ao software Adobe Dreamweaver.

Pré-requisitos
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Metodologia
Formação Mentored
●

Formação presencial (sala aberta) ou à distância (online)

●

O formando aprende passo a passo
com o apoio de um formador permanente, qualificados e pró-activo;

●

Formação com foco na prática;

●

O curso só termina quando o formando chega ao fim da matéria
com todas as dúvidas esclarecidas – Faça as horas que forem necessárias para assimilar todas as
competências previstas no Programa.

Conheça melhor a formação com metodologia mentored.

Programa
●

Introdução

●

Modo Gráfico

●

Modo Layout

●

Templates

●

Javascript

●

CSS (Cascading Styles Sheets)

Introdução
●

Noções Básicas

●

Ambiente de Trabalho

●

Potencialidades do Dreamweaver

●

Criação e configuração de um site

Modo Gráfico
●

Propriedade gerais de uma página

●

Criação e formatação de texto

●

Tabelas

●

Listas

●

Inserção de imagens e outros objectos

●

Mapeamento de Imagens

●

Formulários

●

Frames

●

Configuração de browsers para pré-visualização

Modo Layout
●

As tabelas e o modo layout

●

Estruturar uma página

●

Operar em modo layout

Templates
●

Criação de Templates

●

Utilização e gestão dos de Templates

●

Alteração e eliminação de Templates

Javascript
●

Inserção de código Javascript

●

Gerar automaticamente código Javascript

●

Criação automática de Menus com Javascript

CSS (Cascading Styles Sheets)
●

Criação de código CSS

●

Gerar automaticamente código CSS

●

Atribuir estilos CSS

