
 CRIANDO SUA PÁGINA INICIAL (Individual) 

 

=> em seu diretório (z://suamatrídula) crie uma pasta denominada 
pagina_seunome; 

=> partindo das orientações dadas em sala, abra o programa FrontPage e crie 
a sua página inicial denominada index; 

=> nesta primeira página deverá conter (conforme o esboço em MATERIAL DE 
APOIO): 

            1 - uma frase de boas vindas com o seu nome no topo (dentro de uma 
tabela de uma linha e uma coluna) 

            2 - abaixo, uma tabela com duas linhas e duas colunas – a última linha 
mesclada; 

3 - na primeira linha e primeira coluna desta tabela insira uma imagem 
de sua escolha (pode até ser a foto do seu perfil – esta deve esta salva dentro 
da pasta que criou em seu diretório); 

4 - ainda na primeira linha, mas na segunda coluna (ao lado da imagem) 
coloque uma mensagem ou reflexão; 

            5 - por fim, na segunda linha (que deve estar mesclada) insira um 
convite para acessarem a sua WebQuest (WQ). 

            6 - formate o seu texto (da mesma forma que você faria se estivesse 
trabalhando com um editor de texto) conforme sua preferência, inclusive o 
fundo: formatar >> plano de fundo >> cor ou imagem de sua escolha (se for 
imagem, esta deve estar dentro da pasta que criou em seu diretório)  

            7 - agora, crie em seu PORTFÓLIO INDIVIDUAL uma pasta com o 
título da disciplina ENSINO BASEADO EM WEB e poste o seu trabalho (a 
index/página inicial que acabou de construir) compartilhando-o com todos 
(poste tudo o que foi utilizado na página: imagens, fundo, gifs etc.). 

Obs.: O nome de seus arquivos não pode conter caracteres especiais e todo 
objeto utilizado em sua página (imagem, barrinha, plano de fundo ou 
background, textos etc) deve estar dentro da sua pasta onde foi salva a sua 
índex (página inicial). 

 

  



   

  

Foto ou imagem 
de sua escolha 

  

  

Uma mensagem de sua 
escolha 

   

Clique aqui e acesse a minha 
WebQuest!!! 

(Na frase acima haverá um link - abrir em nova janela - para 
a página APRESENTAÇÃO da WQ) 

  

 

Bem vindos/as à página pessoal de FULANO 
DE TAL!! 

../apresent.htm
../apresent.htm

