
OFICINA: 
HTML

ACT – Aprendizado, Criatividade e 
Tecnologia

Adaptação de Material: Silvia Garcia



Criando listas



◦Há três tipos de lista que você pode criar: 

desordenada, ordenada e descritiva

Criando listas



◦Uma lista desordenada tem marcadores e começa 

com a tag <ul> (abreviação de unordered list). A tag

<li> (abreviação de List Item, ou item da lista) é usada 

antes de cada item da lista. A tag de fechamento 

</ul> encerra a lista.

Lista desordenada



◦Exemplo:

◦ <ul> 

◦ <li>São Paulo

◦ <li>Rio de Janeiro 

◦ <li>Mato Grosso 

◦ </ul>

Lista desordenada



◦O tipo de marcador pode ser trocado por "circle" (círculo), 

"square" (quadrado) ou "disc" (disco), adicionando uma 

especificação dentro da tag. Exemplos:

Lista desordenada



◦Uma lista ordenada é uma lista de itens em uma ordem lógica

numérica. Use as tags <ol> (abreviação de ordered list) e </ol>

para começar e terminar este tipo de lista. A tag <li> também

é usada na frente de cada item.

Lista ordenada



◦O tipo de organização pode ser alterado, adicionando uma

designação de "tipo" dentro da tag <ol>.

◦ <ol type="A"> ordena a lista com letras maiúsculas: (A, B, C...)

◦ <ol type="a"> ordena a lista com letras minúsculas: (a, b, c...)

◦ <ol type="I"> ordena a lista com números romanos: (I, II, III...)

◦ <ol type="i"> ordena a lista com números romanos minúsculos: (i, ii,

iii...)

Lista ordenada



◦Se você quiser começar sua lista com um valor

específico, como "6", use as tags "start" (começar) e

"value" (valor) a seguir:

◦<ol start=5>

◦<li value=6>

Lista ordenada



◦Uma lista descritiva cria uma lista de itens de texto

com a segunda linha recuada. Exemplo:

◦Pensamento computacional

◦ACT – Aprendizado, criatividade e tecnologia

Lista descritiva



◦ Use as seguintes tags assim:

◦ <dl>

◦ <dt>Pensamento computacional

◦ <dd>ACT – Aprendizado, criatividade e tecnologia

◦ </dl>

◦ A tag <dt> (abreviação de descriptive list) corresponde ao texto que

você quer que fique alinhado à margem e <dd> corresponde à linha

que você quer que seja recuada.

Lista descritiva



Criando seções



◦ As seções permitem organizar os itens na página. Exemplo:

◦ <section id=”Pensamento computacional”>

◦ <h2>Pensamento computacional</h2>

◦ <p>é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e 

na expressão de sua solução de forma que um computador — humano ou 

máquina — possa efetivamente realizar.

◦ <p>

◦ <img src="https://www.computacional.com.br/mandala_curriculo.png“ 

width=“400" height="200">

◦ </section>

Criando seções



Vamos praticar?

1) Utilize os comandos básicos para elaboração da página HTML

2) Crie as listas: ordenadas, desordenadas e descritivas

3) Insira duas seções 

4) Crie uma seção e insira uma imagem referente a pensamento 

computacional



Parte 1



Parte 2



Resultado


