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Resumo  
O projeto “Lisboa Turística” foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Técnicas de Multimédia, 
no módulo “Edição Web”, na turma do 1. º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia 
da Escola Profissional Digital.  O módulo “Edicão web” prevê como objetivo que os alunos se 
envolvam em atividades de planeamento, desenvolvimento e publicação de páginas web usando 
ferramentas What you see Is what you get (WYSIWYG).  
O objetivo geral definido para o projeto previa que os alunos fossem capazes de identificar 
pontos de interesse turístico de Lisboa e procedessem à planificação e ao desenvolvimento de 
um website de divulgação desses mesmos pontos de interesse turístico, organizados nas 
seguintes categorias ou dimensões: i) Histórica e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Gastronomia, (iv) 
Museus, (v) Teatros, (vi) Sair à Noite e (vii) Espaços Verdes. 
Como produtos finais do projeto consistiram no desenvolvimento e publicação de sete páginas 
web temáticos com informação turística relevante, organizados nas seguintes categorias: (i) 
História e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Museus, (iv) Teatros, (v) Noite, (vi) Gastronomia e (vii) 
Jardins e Espaços Verdes. Os produtos desenvolvidos foram integrados num website do projeto 
que permite a navegação por todas as páginas criadas. 
 
Palavras-chave: Páginas Web, Multimédia, Trabalho de Projeto. 

 

PROJETO “ LISBOA TURÍSTICA 

Enquadramento do Projeto 

O projeto “Lisboa Turística” foi desenvolvido no módulo 4 – Edição Web - da disciplina de 

Técnicas Multimédia do Curso Profissional Técnico de Multimédia. A disciplina de 

Técnicas de Multimédia e uma das disciplina da componente de formação tecnológica do 

curso, sendo constituída por 12 módulos.  

De acordo com o programa oficial da disciplina de Técnicas de Multimédia, o módulo de 

Edição Web, estabelece como objetivos: (i) estabelecer uma estrutura coerente para um 

site multimédia em HTML, (ii) utilizar as ferramentas de controlo da estrutura do site, 

quando no ambiente de um editor WYSIWYG de HTML, (iii) dominar a sintaxe dum 

documento HTML, (iv) compreender a necessidade de um layout intuitivo e ajustável a 

diferentes condições de visualização, (v) tomar conhecimento das principais tags de 
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HTML e respetivos parâmetros, adequando-as a finalidades previamente estabelecidas, 

(vi) dominar as diferentes formas de estruturação do layout gráfico de um site, (vii) saber 

como acrescentar elementos multimédia onde tal seja relevante, com plena consciência 

das limitações do meio, e (viii) tomar conhecimento da sintaxe fundamental para a 

alteração dos elementos de apresentação (CSS), e respetivas formas de ligação aos 

documentos HTML (DGFV, 2006). 

Considerando os objetivos estabelecidos para o módulo, definiu-se como objetivo geral 

para o projeto que os alunos fossem capazes de identificar os pontos de interesse 

turístico de Lisboa e procedessem à planificação e desenvolvimento de um website de 

divulgação desses mesmos pontos de interesse turístico, organizados nas seguintes 

categorias ou dimensões: i) Histórica e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Gastronomia, (iv) 

Museus, (v) Teatros, (vi) Sair à Noite e (vii) Espaços Verdes. 

Os objetivos específicos idealizados para o projeto consistiram em: 

 Criar e publicar um Website, com um aspeto gráfico cuidado, com boa 
navegabilidade, com informação clara, pertinente e user friendly; 

 Estabelecer uma estrutura coerente para um site multimédia em HTML; 

 Integrar num website HTML widgets e outros elementos multimédia; 

 Aplicar diferentes formas de estruturação do layout gráfico de um site; 

 Utilizar folhas de estilos (CSS) (cascade Style Sheet) para formatação de páginas e 
criação de menus; 

 

Metodologia  

O projeto foi desenvolvido com base na metodologia de aprendizagem por projetos, uma 

vez que se considerou este tipo de  metodologia como o mais adequado à natureza do 

trabalho a desenvolver pelos alunos. O Buck Institute for Education (BIE, 2007) define a 

aprendizagem por projetos (Project Based Learning - PjBL) como um método sistemático 

de ensino que pretende envolver os alunos no desenvolvimento de competências e 

aquisição de conhecimentos, através de processos organizados e estruturados de 

investigação à volta de questões complexas, reais, assim como de produtos e tarefas 

debidamente planeadas. 
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Vários autores referem como grande vantagem da metodologia de aprendizagem por 

projetos, o fato de permitir desenvolver competências científicas, técnicas, pessoais, e  

capacidades mais ajustadas às exigências do mercado de trabalho e da sociedade atual 

(Lourenço, Guedes, Filipe, Almeida, & Moreira , 2007). 

Para o desenvolvimento das versões em língua inglesa das páginas web foi solicitado o 

apoio da professora da disciplina de inglês que apoiou os alunos na tradução dos textos 

de cada um dos locais turísticos. Deste modo, procurou-se integrar no projeto 

competências desenvolvidas noutras disciplinas do plano de estudo do curso. 

As tecnologias envolvidas no projeto foram a Linguagem HTML ( HiperText Markup 

Language) para a criação da estruturas das páginas web e CSS (Cascade Style Sheet) para 

a formatação dos conteúdos e/ou menus. De forma complementar foram ainda 

integrados nos páginas web vários widgets (eg. slideshow, mapas, qrcodes, 

meteorologia, entre outras). 

As ferramentas suporte ao desenvolvimento do projeto foram: (i) Adobe Dreamweaver 

CS5, como editor de páginas web; (ii) GoogleMaps, para criação da localização dos locais 

selecionados; (iii) Adobe Photoshop CS5, para edição de imagem; (iv) Adobe Flash CS5, 

para criação de animações; e (v) Panoramio, para armazenamento e partilha de 

fotografias. 

O desenvolvimento do projeto foi organizado 6 etapas: 

 Etapa 1: Escolha da temática, identificação dos locais turísticos; 

 Etapa 2: Desenvolvimento do pré-projeto e planeamento dos websites; 

 Etapa 3: Criação dos percursos no GoogleMaps e criação de Qrcodes; 

 Etapa 4: Desenvolvimento do website, integrando todos os conteúdos 
multimédia; 

 Etapa 5: Primeira avaliação dos wesites e realização dos ajustes e alterações 
identificadas; 

 Etapa 6: Apresentação pública dos websites desenvolvidos. 

Participantes 

Os participantes do projeto são os alunos da turma do 1ºano do Curso Profissional de 

Técnico de Multimédia da Escola Profissional Digital. O grupo turma era composta por 25 

alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos, sendo 5 raparigas e 20 
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rapazes. Dada a natureza do projeto e da metodologia adotada, os alunos foram 

organizados em 5 grupos de 5 alunos, 1 grupo de 3 alunos e 1 grupo de 2 alunos.   

Produtos desenvolvidos 
O projeto previa o desenvolvimento de 7 sites temáticos organizados em sete categorias, 

a saber: (i) História e Monumentos, (ii) Fado, (iii) Museus, (iv) Teatros, (v) Noite, (vi) 

Gastronomia e (vii) Jardins e Espaços Verdes. Cada grupo de trabalho planeou e 

desenvolveu um website de acordo com a temática atribuída ao seu grupo, identificando 

os locais de maior interesse e relevância turística. As páginas web foram desenvolvidas 

em língua Portuguesa e Inglesa e publicados online num espaço de alojamento gratuito, 

tendo sido criado 8 endereços web diferentes:  

 Historia e Monumentos, http://lisboapercurso.comoj.com  

 Fado, http://lisboafado.comoj.com  

 Museus, http://lisboamuseus.comoj.com 

 Teatros, http://teatroslisboa.comoj.com  

 Noite, http://nightstation.comoj.com 

 Gastronomia, http://saboresdelisboa.comoj.com 

 Jardins e Espaços Verdes, http://espacosdelazer.comoj.com 
integrados pelo site geral do projeto, http://lisboahistorica.net84.net  

 

A figura 1 apresenta o aspeto global das várias páginas web desenvolvidas pelos alunos. 

http://lisboapercurso.comoj.com/
http://lisboafado.comoj.com/
http://lisboamuseus.comoj.com/
http://teatroslisboa.comoj.com/
http://nightstation.comoj.com/
http://saboresdelisboa.comoj.com/
http://espacosdelazer.comoj.com/
http://lisboahistorica.net84.net/
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Figura 2 - Páginas web desenvolvidos no projeto 
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