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Planejamento de Curso 

Ferramentas para Criação de Sites e Edição de Imagens – 4 horas/aula 

OBJETIVOS 

 Familiarizar os alunos com os ambientes de edição de sites e fotos; 

 Instruir os alunos para os conceitos de sites e seus tipos, edição de imagens e 

criação de sites; 

 Ensinar como criar e editar sites com a ferramenta Google Sites; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Árvore “Hierárquica” dos Sites; 

 Os Blogs e as suas utilidades 

 Blogger; 

o Como possuir um; 

o Design do blog; 

o Template do blog; 

o Pesquisa de imagens (Google Imagens); 

o Inserir e remover postagens; 

 

 Photoshop CS 

o Apresentação; 

o Corte de imagens; 

o Traçar imagens; 

o Efeitos de imagens; 

o Opções de formato de imagens; 

o Nova imagem; 

 Tamanho; 

 Inserir texto; 

o Criações de Arquivos para Web; 

 

 Google Sites 

o Apresentação; 

o Editando Textos; 

o Inserindo/Removendo Imagens; 

o Inserindo/Removendo Arquivos; 

o Inserindo/Removendo Comentários 



o Alterando o Layout; 

o Publicando a página; 

 

METODOLOGIA 

 Aulas teóricas e expositivas através de slides; 

 Aulas práticas no laboratório de informática; 

 Incentivar a criatividade dos alunos nas práticas; 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 Notebook; 

 Data Show; 

 Adobe Photoshop CS; 

 Acesso a Internet; 

 

ROTEIRO DE AULA 

 Carga Horária: 4 horas 

1. Execução de uma dinâmica para apresentação e envolvimento dos alunos e 

professores; 

2. Apresentação dos objetivos e do conteúdo programático que compõe o 

curso; 

3. Apresentação dos tipos de sites; 

4. Definição e exemplo de cada tipo de site apresentado; 

5. Indagação e comentário junto aos participantes sobre as finalidades de um 

blog; 

6. Apresentação da ferramenta Blogger; 

7. Discussão de “para que possuir um blog” 

8. Como possuir a ferramenta e trabalhar com a mesma; 

9. Manipulando com as postagens do blog; 

10. Apresentação do Adobe Photoshop CS; 

11. Usar uma figura do Google Imagens como exemplo; 

12. Como cortar, traçar e por efeito em imagem; 

13. Como salvar imagens em outros formatos; 

14. Criar uma imagem para o topo do Blog criado; 

15. Inserir texto, efeito e salvar a imagem; 

16. Voltar ao Blog e inserir a imagem criada 

17. Apresentação da ferramenta Google Sites. 

18. Discussão de “para que possuir um site”. 

19. Como “adquirir” um site na ferramenta Google Sites 

20. Manipular com páginas na ferramenta. 

21. Definir e exemplificar tipos de páginas e sua hierarquia. 

22. Salvar e acessa o site criado. 



23. Apresentar um pouco do Curso de Licenciatura em Ciência da 

Computação, mostrando as possibilidades de mercado de um graduado no 

mesmo. 

24. Momento de avaliação, para saber o que cada aluno aprendeu e qual a 

contribuição que a oficina proporcionou 

 

AVALIAÇÃO 

 Participação e comprometimento com as atividades propostas. 
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