
(bootstrap e outros) 



 É uma biblioteca de recursos e de classes 
pré-definidas, afim de otimizar e ajudar na 
construção de uma aplicação. 

 



 O que é esse tal de Bootstrap? 

 Popular framework. 

 front-end para desenvolvimento ágil de fácil. 

 O bootstrap é um conjunto de componentes 
correlacionados para nos ajudar a 
desenvolver a interface com o usuário de 
forma ágil e fácil. 

 







 Customização 

 Responsivo 

 Documentação 



 



 83kb js, 98kb css,144kb webfont 

 

 Carrega só o que precisa 

 

 Escrever menos código 

 

 

 



 Utiliza o sistema de Grids: 



 Utiliza o sistema de Grids: 



 Utiliza o sistema de Grids: 



 















 











 Possui documentação detalhada e de fácil 
entendimento; 

 É otimizado para o desenvolvimento de 
layouts responsivos; 

 Possui componentes suficientes para o 
desenvolvimento de qualquer site ou sistema 
web com interface simples; 

 Facilita a criação e edição de layouts por 
manter padrões; 

 Funciona em todos os navegadores atuais 
(Chrome, Safari, Firefox, IE, Opera). 
 



 Seu código terá de seguir os “padrões de 
desenvolvimento Bootstrap”; 

 Tema padrão e comum do Bootstrap (caso 
não faça ajustes visuais, seu projeto se 
parecerá com outros que também utilizam o 
Bootstrap). 
 



 

 



 Altamente recomendado para desenvolvedores 
iniciantes com conhecimento básico em HTML e CSS, 
desenvolvedores avançados que buscam o aumento 
da produtividade (utilizando recursos como o sistema 
de grids) e também programadores back-end, o 
Bootstrap possui recursos e componentes suficientes 
para desenvolver um site ou sistema web por 
completo.Como já dito, há vantagens e desvantagens, 
indicações e contra-indicações de seu uso, assim 
como qualquer outro framework. O importante é 
entender seu funcionamento para saber o momento 
certo de usá-lo.Por fim, uma coisa é 
inegável: Bootstrap aumenta sua produtividade de 
desenvolvimento, tornando fácil a criação e edição de 
páginas responsivas. 
 



 http://thiagonasc.com/desenvolvimento-
web/desenvolvendo-com-bootstrap-3-um-
framework-front-end-que-vale-a-pena 

 https://www.youtube.com/watch?v=0o2GWZ
0uUeY 
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