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Designação da Ação: Construção de Sites - HTML5/CSS3 

Modalidade: Curso de Formação 

Duração: 25 horas presenciais  

Destinatários: Professores do Grupo 550 

Área de formação B: Prática pedagógica e didática na docência 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-103040/19 

 

Razões justificativas da ação:  

Diariamente o professor de informática, toma consciência do desenvolvimento e aparecimento de novas ferramentas na sua 

área. Na preparação das aulas e na transmissão de conhecimentos ao aluno o professor tem de estar preparado não só para 

apresentar os conteúdos programáticos de uma forma apelativa e moderna como também de mostrar ao aluno a evolução no dia 

a dia das diferentes ferramentas. Também o professor de matemática, deve adquirir conhecimentos para manusear novas 

ferramentas, de forma a integrar nas suas atividades pedagógicas novos métodos de ensino que permitam ao aluno continuar a 

aprender de uma forma apelativa e objetiva. Nesta perspetiva surge a necessidade de o professor se familiarizar com uma das 

tecnologias chave da Internet: HTML5 e com a segunda mais nova versão das famosas Cascading Style Sheets: CSS3, utilizada 

também na construção de sites. 

Objetivos: 

Aquisição de conhecimentos sobre as novidades do HTML5 e CSS3, dos novos paradigmas e metodologias de desenvolvimento 

Web Melhorar a prática pedagógica. Adquirir competências para criar aulas mais apelativas. Utilizar as novas tecnologias no 

processo de aprendizagem dos alunos. 

 

Conteúdos: 

Sessão 1 – Apresentação ação. Introdução ao HTML5: Declaração de tipo de documento Tipo de documento; Estrutura do 

documento; Etiquetas não suportadas; Outras etiquetas (3h)  

Sessão 2 - Desenho 2D com Canvas e SVG; Implementação de áudio e Video em HTML5 (3h) 

Sessão 3 – Introdução ao CSS3: Definição e tipos de implementação do CSS3 (3h).  

Sessão 4 - Seletores Complexos: Utilização e Referência em HTML e CSS3; Combinação de Tipos; Abrir e manipular diferentes 

modelos da folha:Substituir imagens; Alterar o conteúdo pré-definido (3h)  

Sessão 5 – Gradientes: Gradiente Linear e Radial; Repetições de gradiente. Colunas: Column-gap; Column-count; Column-width. 

Transform 2D: Várias transformações com um único elemento; Transform-origen.(3h)  

Sessão 6 - Bordas: Dividir a imagem; Comportamento da imagem; Aplicação. Propriedades de Texto: Cor do Texto; 

Alinhamento;Text decoration; Text Transformation; Text Indentation; Text direction; Text Shadow (3h) 

Sessão 7 - Modo Template Layout: Sintaxe e funcionamento; Funcionamento da propriedade Display; Funcionamento da 

propriedade Position.(3h) 

Sessão 8 - Cores: RGBA; Current Color; Elementos flexíveis; Grelha fluída; Mobile first; Mostrar e ocultar conteúdo; Navegação. 

Avaliação (4h). 

 

Metodologias de realização da ação: 

Sessões presenciais, teórico/práticas, num total de 25 horas, baseadas na apresentação dos conteúdos e na execução de 
exercícios práticos e produção de materiais. Para cada tópico serão disponibilizadas documentação e bibliografia específicas. A 
realização de exercícios práticos tem o propósito de testar os conhecimentos adquiridos. Os formandos terão oportunidade, na 
produção de materiais, de trabalhar individualmente e em grupo, privilegiando-se o tratamento de propostas integradoras de 
caráter prático, em estreita ligação com cada escola/agrupamento de escola e as experiências e conhecimentos prévios dos 
formandos. As sessões incluirão, também, momentos e espaços de partilha de experiências e de discussão sobre o trabalho 
realizado. A formadora terá um papel de facilitadora, promovendo a síntese sobre as temáticas abordadas e orientando os 
formandos no tratamento das questões de ordem teórica e prática a trabalhar em cada sessão. 

 
Regime de avaliação dos formandos: 

Avaliação contínua da aprendizagem com recurso à execução de exercícios práticos e produção de materiais a desenvolver nas 

sessões; Avaliação do trabalho individual e de grupo com todos os conteúdos adquiridos ao longo das sessões; Trabalho 

individual (relatório) e de Autoavaliação. Relatório do formador, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão 

Pedagógica do Centro de Formação, de acordo com orientações emanadas do CCPFC. 

 

Critérios de avaliação: 

Excelente: 9 a 10 valores 

Muito bom: 8 a 8,9 valores 
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Bom: 6,5 a 7,9 valores 

Regular: 5 a 6,9 valores  
Insuficiente: 1 a 4,9 valores 

 

Bibliografia fundamental: 

Html5, 2015, Luís Abreu  
Desenvolvimento Móvel com HTML5, Pedro Coelho 

HTML and CSS, Bruce Hyslop (Autor) Elizabeth Castro (Autor) Edição em Inglês  
HTML5 and CSS3, 2nd Edition, Brian P. Hogan (Autor). 
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