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Introdução
Bem-vindos às nossas Jornadas da Computação Gráfica e Multimédia! Somos um grupo
de alunos da Licenciatura em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia
(ECGM), e do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Desenvolvimento de
Produtos Multimédia (DWM) e preparamos estes workshops para que vocês possam
ficar a conhecer um pouco melhor sobre o que nós vamos aprendendo ao longo da
nossa formação académica. Se ainda assim quiserem ficar a conhecer mais sobre os
nossos cursos acedam aos links que se encontram já de seguida e assistam aos dois
vídeos, onde dois colegas nossos fazem uma “visita guiada” a cada um dos cursos, e
poderão ver uma pequena amostra de alguns trabalhos práticos que realizamos.

Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ECGM)
https://youtu.be/pUi8KPUw1P0

CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia (DWM)
https://youtu.be/dlY2g4b6SYA
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Visitem também o site das Jornadas (http://jcgm.estg.ipvc.pt) e o site do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) (https://www.ipvc.pt)! Lá encontrarão muita
informação sobre toda a oferta formativa do nosso Instituto, e em particular a dos nossos
cursos, como por exemplo: as condições de acesso, os planos de estudo e as saídas
profissionais que nos esperam.
Agora, vamos ao trabalho!

Tecnologias a utilizar
HTML5
HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada na
construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por
navegadores (browsers). HTML5 é a quinta versão do HTML.

CSS
CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem, isto é permite que nós sejamos
capazes de “modelar” a página ao nosso gosto como por exemplo definir o tamanho,
cor e tipo de letra de um certo texto.

JavaScript
JavaScript é uma linguagem de programação que permite implementar conteúdos
complexos em páginas web. Resumindo, JavaScript faz mais do que simplesmente
mostrar informação estática, podendo mostrar conteúdo que se atualiza ao longo do
tempo, como mapas interativos ou elementos de animação 2D/3D, etc.

Bootstrap
Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto para desenvolvimento de
componentes de interface e front-end para sites e aplicações web usando HTML, CSS
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e JavaScript, baseado em modelos de design para a tipografia, melhorando a
experiência do utilizador através de sites amigáveis e responsivos.
https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/

Visual Studio Code
VS Code é um editor de código open-source criado pela Microsoft podendo ser utilizado
em Windows, Linux e macOS. O VS Code dispõe de várias funcionalidades como
IntelliSense, Run e Debug, Built-in Git e extensões que fazem com que codificar seja
bem mais fácil e rápido.
É possível encontrar informação mais detalhada em:
https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432

Material necessário
Para poderem realizar este workshop será necessário que façam o download do
material necessário, e que se encontra disponível no site das Jornadas
(http://jcgm.estg.ipvc.pt). Depois, deverão descompactar o ficheiro e abri-lo no editor VS
Code.

Figura 1 - Abrir pasta

Figura 2 - Estrutura de Pastas
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Exercício
1. Editar o Head e adicionar livrarias
Comecemos por escrever por alterar o nome Document na tag do <title> para XX
Jornadas.

Figura 1 - Title

De seguida, adicionar as linhas que importam os estilos .css e as scripts .js

Figura 2 - Estilos e Scripts

2. Editar o Body
De seguida editámos o <body> (corpo) da página.
Aqui contém todas as divisões que existem na nossa página.

2.1
•

Menu

Criação da barra de navegação com as seguintes classes do Bootstrap:

Figura 3 - navbar
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•

Criar o container que vai ter a barra com os seus itens:

Figura 4 - container da navbar

Adicionar a tag <a> em cada item da nav, assim como as suas devidas classes. Cada
<a> terá uma referência para cada secção que serão criadas a seguir.

Figura 5 - Navbar completa
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2.2

Banner

Criar um simples banner, a seguir à nav, para ser a introdução à página quando
alguém a acessa:

Figura 6 - Div - Banner

Figura 7 - Css - Banner

2.3
•

Secção “Sobre nós”

Começando por criar uma <section> por baixo da <div> anterior com o seu id e uma
simples class:

Figura 8 - Section - sobre nós

•

Figura 9 - Sobre nós - CSS

Após isso completar a secção deixando-a como a figura 12:

Figura 10 - Estrutura Secção Sobre Nós

Página 8

O texto que deve ser colocado em cada <p> pode ser copiado através de documentos
de texto situados na pasta “assests > textos” e as imagens são acedidas na pasta
“assests > img”.
A secção “Sobre nós” pode ser vista completa nos Anexos 5, 6, 7.

2.4
•

Secção “Contactos”

Da mesma maneira que foi feito para a secção “Sobre nós” deve-se criar também
uma para os Contactos.

•

Após isso criar um <form> e as devidas caixas de texto para o formulário com os
estilos e atributos pretendidos (figura 13):

Figura 11 - Contactos

2.5
•

Footer

No fim da página deve-se adicionar um footer para indicar copyrights e outras
informações se necessário:

Figura 12 - Footer
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2.6
•

Animação

Para terminar, adicionar uma secção extra abaixo do banner e acima do “Sobre nós”,
com uma imagem que conterá uma hiperligação para animação em .js que será
mostrada noutra página.

Figura 13 - Animação

2.7
•

Outros estilos

Para uma melhor visualização e organização acrescentamos os seguintes estilos:

Figura 14 - Outros estilos
css
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Anexos
Anexo 1 – Head

Figura 15 - Head

Anexo 2 – Nav
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Anexo 3 – Banner

Anexo 4 – Animação

Anexo 5 – Sobre nós (Inicio de secção + parte de
ECGM)
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Anexo 6 – Sobre nós (parte de DWM)

Anexo 7 – Sobre nós (parte final da secção + NCGM)

Anexo 8 – Contactos
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Anexo 9 – Footer e Término do HTML
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