Adobe Dreamweaver
Web Design & Development
●

Formato: Mentored - Presencial

●

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

●

Horário: Flexível das 2ª a 6ª das 9h às 21h30 e Sábados de manhã

●

Duração: ~30h

●

Validade: 3 meses

Apresentação
O Adobe Dreamweaver é, atualmente, uma das ferramentas mais utilizadas por web designers no
desenvolvimento de páginas web. Esta ferramenta permite criar páginas web adicionando texto,
tabelas, imagens e animações de forma rápida e fácil e, em simultâneo, visualizar o código HTML.
O Dreamweaver é a solução ideal para profissionais que desenvolvem websites e tem a vantagem de
suportar a maioria das linguagens de programação. Seja para escrever código HTML e CSS, para
programar PHP ou outras linguagens de marcação e programação web.
Ao longo deste curso de Adobe Dreamweaver vais aprender passo a passo a criar, publicar e gerir
websites.

OBJETIVOS
No final deste curso, saberás:
●

Criar e formatar texto;

●

Inserir imagens e outros objectos;

●

Estruturar uma página web;Criar e gerir templates;

●

Criar menus com Javascript;

●

Criar código CSS;

●

Criar e configurar um website.

Destinatários
O curso Adobe Dreamweaver destina-se a todos os interessados em desenvolver websites com
recurso ao software Adobe Dreamweaver.

Pré-requisitos
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Metodologia
●

Modelo de aprendizagem adaptado ao teu ritmo: Cada formando define a velocidade de
aprendizagem;

●

Horários flexíveis e sem necessidade de agendamento de aulas: Avança no curso consoante a tua
disponibilidade;

●

Formação disponível em e-learning: Escolhe se queres realizar o curso à distância e/ou
presencialmente;

●

Apoio permanente do formador, presencial e online: Avança na matéria sem dúvidas;

●

Conteúdos práticos, com simulações reais explicados passo a passo;

●

Inclui exercicios de avaliação sumativa, com o propósito de testar os conhecimentos adquiridos;

●

Sem número máximo de horas de aprendizagem, dentro da validade do curso: Só terminas o curso
quando já não tiveres dúvidas.

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

