ANO(s)
1.º / 2.º / 3.º/ 4.º

ATIVIDADE:

TIC

Criação de novas páginas de conteúdo associadas à página principal. Html

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Criação de novas páginas de conteúdo
Aprender a fazer novas páginas de conteúdo específicas do que é apresentado na página principal.

2. Referenciar páginas (links)
Através de links (código) aprender a referenciar as páginas de conteúdo específico com a página principal.

Página Principal (testehtml.html)

3. Linhas de código necessárias

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
text-align: center;
font-family: sans-serif;
}
td {
color: red;
}
table, th, td {
border: 5px solid black;
border-collapse: collapse;
padding: 20px;
}
img {
width: 300px;
height: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Olá Moita!</h1>
<h2>Olá Alhos Vedros!</h2>
<table width="100%">
<tr>
<th>Mickey Mouse</th>
<th>Pateta</th>
<th>Pato Donald</th>
<th>Mini</th>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.disneyclips.com/images/images/mickey-mouse83.png"></td>
<td><img src="https://uploads.metropoles.com/wp-content/uploads/2017/01/09182930/pateta.jpg"></td>
<td><img src="https://pic40.photophoto.cn/20160804/0005018344194896_b.jpg"></td>
<td><img src="https://www.disneyclips.com/images/images/minnie_red2.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="Mickey.html">História do Mickey</td></a>
<td><a href="Pateta.html">História do Pateta</a></td>
<td><a href="PatoDonald.html">História do Pato Donald</a></td>
<td><a href="Mini.html">História da Mini Mouse</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Mickey Mouse (Mickey.html)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
text-align: center;
font-family: sans-serif;
}
img {
width: 300px;
height: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Mickey Mouse</h1>
<img src="https://www.disneyclips.com/images/images/mickey-mouse83.png">
<h2>História do Mickey Mouse</h2>
<p>O personagem Mickey foi criado em 15 de maio de 1928,[5] no curta animado mudo Plane Crazy.</p>
<p>Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som irrompeu nas telas do cinema.</p>
<p>Desta forma, Mickey teve a sua estreia com o desenho sonoro intitulado "Steamboat Willie", que foi o primeiro
desenho animado sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova Iorque, em 18 de novembro de 1928,
para uma enorme plateia que aguardava ansiosamente pela primeira aparição de Mickey Mouse.</p>
<p>Sua dublagem a partir de Steamboat Willie era desempenhada pelo próprio Walt Disney (entre 1928 e 1946). Depois
de Walt Disney, foi James G. MacDonald que assumiu a vocalização do Mickey e em 1977, Wayne Allwine, um aprendiz
de James G. MacDonald que foi a voz do Mickey até a sua morte em 2009.</p>
<p>Atualmente, Mickey é dublado por Bret Iwan.</p>
<p><a href="testehtml.html">Voltar ao Inicio</td></a></p>
</body>
</html>

Pateta (Pateta.html)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
text-align: center;
font-family: sans-serif;
}
img {
width: 300px;
height: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Pateta</h1>
<img src="https://uploads.metropoles.com/wp-content/uploads/2017/01/09182930/pateta.jpg">
<h2>História do Pateta</h2>
<p>O personagem Mickey foi criado em 15 de maio de 1928,[5] no curta animado mudo Plane Crazy.</p>
<p>Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som irrompeu nas telas do cinema.</p>
<p>Desta forma, Mickey teve a sua estreia com o desenho sonoro intitulado "Steamboat Willie", que foi o primeiro
desenho animado sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova Iorque, em 18 de novembro de 1928,
para uma enorme plateia que aguardava ansiosamente pela primeira aparição de Mickey Mouse.</p>
<p>Sua dublagem a partir de Steamboat Willie era desempenhada pelo próprio Walt Disney (entre 1928 e 1946). Depois
de Walt Disney, foi James G. MacDonald que assumiu a vocalização do Mickey e em 1977, Wayne Allwine, um aprendiz
de James G. MacDonald que foi a voz do Mickey até a sua morte em 2009.</p>
<p>Atualmente, Mickey é dublado por Bret Iwan.</p>
<p><a href="testehtml.html">Voltar ao Inicio</td></a></p>
</body>
</html>

Pato Donald (PatoDonald.html)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
text-align: center;
font-family: sans-serif;
}
img {
width: 300px;
height: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Pato Donald</h1>
<img src="https://pic40.photophoto.cn/20160804/0005018344194896_b.jpg">
<h2>História do Pato Donald</h2>
<p>O personagem Mickey foi criado em 15 de maio de 1928,[5] no curta animado mudo Plane Crazy.</p>
<p>Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som irrompeu nas telas do cinema.</p>
<p>Desta forma, Mickey teve a sua estreia com o desenho sonoro intitulado "Steamboat Willie", que foi o primeiro
desenho animado sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova Iorque, em 18 de novembro de 1928,
para uma enorme plateia que aguardava ansiosamente pela primeira aparição de Mickey Mouse.</p>
<p>Sua dublagem a partir de Steamboat Willie era desempenhada pelo próprio Walt Disney (entre 1928 e 1946). Depois
de Walt Disney, foi James G. MacDonald que assumiu a vocalização do Mickey e em 1977, Wayne Allwine, um aprendiz
de James G. MacDonald que foi a voz do Mickey até a sua morte em 2009.</p>
<p>Atualmente, Mickey é dublado por Bret Iwan.</p>
<p><a href="testehtml.html">Voltar ao Inicio</td></a></p>
</body>
</html>

Mini Mouse (Mini.html)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
text-align: center;
font-family: sans-serif;
}
img {
width: 300px;
height: 300px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Mini Mouse</h1>
<img src="https://www.disneyclips.com/images/images/minnie_red2.gif">
<h2>História do Mini Mouse</h2>
<p>O personagem Mickey foi criado em 15 de maio de 1928,[5] no curta animado mudo Plane Crazy.</p>
<p>Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som irrompeu nas telas do cinema.</p>
<p>Desta forma, Mickey teve a sua estreia com o desenho sonoro intitulado "Steamboat Willie", que foi o primeiro
desenho animado sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova Iorque, em 18 de novembro de 1928,
para uma enorme plateia que aguardava ansiosamente pela primeira aparição de Mickey Mouse.</p>
<p>Sua dublagem a partir de Steamboat Willie era desempenhada pelo próprio Walt Disney (entre 1928 e 1946). Depois
de Walt Disney, foi James G. MacDonald que assumiu a vocalização do Mickey e em 1977, Wayne Allwine, um aprendiz
de James G. MacDonald que foi a voz do Mickey até a sua morte em 2009.</p>
<p>Atualmente, Mickey é dublado por Bret Iwan.</p>
<p><a href="testehtml.html">Voltar ao Inicio</td></a></p>
</body>
</html>

