Plano de Curso

MIC.1.001 MS OFFICE –
OUTLOOK E POWERPOINT

WORD,

EXCEL,

DESCRIÇÃO
O MS Office é, hoje uma das ferramentas informáticas mais utilizadas pelos diferentes
departamentos das empresas.
O office peritiu consolidar as novas tecnologias com o que de mais importante e inovador se
faz a nível corporate, possibilitando um sem número de ferramentas que tornam o trabalho
dos diferentes departamentos, numa vertente muito mais profissional que outrora.
OBJECTIVOS GERAIS
Este curso permite dotar os formandos de conhecimentos no sentido de dominarem uma
ferramenta tão eficaz como o MS Office, por forma a integrarem a Informática, num dos seus
programas mais utilizados no mundo, no seu dia-a-dia.
OBEJCTIVOS ESPECÍFICOS
No final do curso os formandos conseguirão criar e manipular, com destreza, Modelos e
Documentos, criados nas diversas aplicações do MS Office, utilizando para tal as
funcionalidades disponibilizadas por este pacote de programas que em muito auxilia o
desempenho actual do Secretariado e Assessoria de alto nível de rendimento.
DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se a todos os departamentos das organizações que pretendam incorporar
com um maior profissionalismo a utilização das aplicações do Office.
AREA DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO
482 Informática
MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Contínua.
FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial.
DURAÇÃO
5 dias – 30 horas
HORÁRIO
Das 09:00 às 16:00
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. MICROSOFT OFFICE WORD
 O ambiente de trabalho do Microsoft Word
 Documentos
 Como criar um novo documento
 Como guardar e abrir documentos
 Tipos de documentos do Word
 Formatação de documentos do Word
 Ferramentas de formatação de caracteres
 Ferramentas de formatação de Parágrafo
 Inserir imagen
 Preparação de documento
 Quebras de página
 Cabelalhos e Rodapés
 Folha de rosto
 Indices
 Impressão de documentos
 Conversão de documentos para PDF
2. MICROSOFT OFFICE EXCEL
 O ambiente de trabalho do Excel
 Folhas de Excel
 Como manipular uma folha em Excel
 Inserir e eliminar folhas
 Mudar nomes de folhas
 Copiar e mover folhas de Excel
 Formatação de folhas de Excel
 Formatação de caracteres
 Inserir e eliminar colunas e linhas
 Copiar informação dentro de uma folha de Excel
 Formatação numérica de dados
 Cálculos básicos com o Excel
 Cálculos com operadores matemáticos
 Função Soma
 Função Média
 Função Máximo e Mínimo
 Função SE simples
 Referências de Células
 Referências Relativas
 Referências Absolutas
 Gráficos no Excel
3. MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
 Ambiente de trabalho do PowerPoint
 Criar uma apresentação em PowerPoint
 Tipos de diapositivos
 Transição de diapositivos
 Animações
 Formas de gravar apresentações de PowerPoint
4. MICROSOFT OFFICE OUTLOOK
· Ambiente de trabalho do Outlook
· Criação de e-mail’s de modelo
· Utilização da agenda do Outlook
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5. LIGAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES APLICAÇÕES DO OFFICE (1 hora)
FECHO DO CURSO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO
METODOLOGIA
Para o presente plano de formação, os formadores utilizarão os métodos expositivos, os
métodos activos e os métodos interrogativos:
· Método Expositivo: centrado nos conteúdos traduz-se na transmissão oral pelo
formador de informação e conhecimentos ou conteúdos. A estrutura, a sequência dos
conhecimentos e o tipo de conteúdos são definidos pelo formador.
· Método Activo: designa um conjunto de métodos orientados para estimular a
participação dos formandos e partilha de experiências. Estes métodos baseiam-se na
actividade, na liberdade e na auto-educação. O
formando aprende por descoberta pessoal,
vivenciando as situações. O formando constrói a
resposta adaptada à situação. O formador
responsabiliza-se pela orientação, animação e pela
elaboração dos materiais pedagógicos necessários. A
situação pedagógica é centrada nas actividades dos
formandos, a relação é estabelecida com base nas
interacções entre o formador e o grupo.
· Método Interrogativo: consiste num processo de
interacções verbais, dirigidas pelo formador,
normalmente de tipo pergunta-resposta. O objectivo
é a descoberta pelo formando dos conceitos ou conhecimentos a memorizar. A
interrogação tanto pode ser utilizada na aprendizagem de saber-fazer como na de
conceitos. Aplica-se ao conteúdo de uma exposição ou demonstração. Assumem um
papel particular no método interrogativo a competência na elaboração de perguntas,
os processos de raciocínio indutivo e ainda o modo como se organiza a aprendizagem
por descoberta.
CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A Avaliação da Aprendizagem dos formandos inicia-se com uma avaliação diagnóstica no início
da acção de formação para aferir o nível de conhecimentos.
Durante todo o processo formativo é realizada uma avaliação contínua, sendo analisadas
diversas dimensões.
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
TIPO

MOMENTOS

INICIAL

Início da formação

CONTINUA

Durante a formação

Nível de conhecimentos dos
formandos



Teste de diagnóstico

Módulo I: Microsoft Office Word



Método
demonstrativo a
quando a explicação,
seguido do método

Módulo II: Microsoft Office
Excel
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Módulo III: Microsoft Office
PowerPoint

experimental, com a
resolução de exercíos

Módulo IV: Microsoft Office
Outlook
Módulo VI: Ligação entre as
diferentes aplicações do Office

FINAL

Final da formação

 Satisfação do cliente
 Desempenho do formador
 Aprendizagens dos formandos

 Questionários

A Avaliação de Satisfação da acção de formação é avaliada com um questionário de avaliação
da satisfação do formando da acção de formação e com o questionário do formador de
avaliação dos formandos.
No final são atribuídos certificados de formação profissional aos formandos que cumpram o
critério de assiduidade de 75% do total da carga horária da acção de formação.
RECURSOS DIDÁCTICOS
No início de cada formação é dado ao formando um kit que é composto por: bloco/conjunto
de folhas, caneta, manual da formação, exercícios, Etc. Nesta pasta é também colocado
material corporativo como: flyers com a divulgação dos próximos eventos e o catálogo de
formação.
Sempre que necessário é possível substituir o material e/ou adicionar material novo
(exercícios, fotocópias, etc.).
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
Caso a formação se realize nas instalações do Let’sTalkGroup, a formação decorrerá numa
das salas disponíveis (Cidade da Praia, Luanda, Lisboa, London, Estocolmo ou Maputo) com
aproximadamente 2m² por formando e com o número de cadeiras e mesas necessárias à
realização da formação.
A sala estará devidamente equipada com todo o material didáctico necessário à realização da
formação, nomeadamente: computador, vídeo projector, quadro branco e Flip Chart. As
condições ambientais como a luminosidade, temperatura e ruído são também devidamente
asseguradas.
Se a formação decorrer fora das instalações do Let’sTalkGroup (empresa cliente ou em sala
de hotel) deverão ser asseguradas todas as condições referidas no parágrafo anterior.
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