
  
 

Iniciação à Internet e ao Processador de Texto   

 

 
Público-Alvo 

 

Formandos que pretendam adquirir conhecimentos ao nível de ferramentas informáticas 

como o Processamento de Texto e a Internet, tendo em vista um melhor desempenho das 

suas funções. 

Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional  

 

OBJECTIVOS 

 

Adquirir competências básicas para trabalhar com o Processador de Texto. 

Compreender o conceito e o funcionamento da Internet; 

Adquirir competências básicas para trabalhar com um browser e com o correio electrónico. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os formandos devem, no final da formação ser capazes de: 

 

Criar e guardar documentos; 

Formatar um documento; 

Criar cabeçalhos, rodapés e numeração de páginas; 

Criar e formatar caixas de texto e tabelas; 

Inserir objectos; 

Imprimir um documento Word; 

Consultar, pesquisar importar informação da Internet; 

Utilizar um browser; 

Identificar motores de busca; 

Comunicar através do envio e recepção de correio electrónico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 História da Internet; 

 O que é a Internet; 

 Utilização de um browser; 

 Como pesquisar na World Wide Web; 

 Criar e utilizar um endereço de correio electrónico; 

 Criar mensagens; 

 Anexar ficheiros; 

 Criar e salvar um documento; 

 Formatação de um documento; 

 Numeração de páginas e criação de cabeçalhos e rodapés; 

 Caixas de texto; 

 Tabelas; 

 Inserção de objectos num documento; 

 Impressão de um documento; 



   

 

 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30 – Formação Presencial 

Área de Formação: 482 – Informática na óptica do utilizador 

 

Modalidade de Formação 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de Setembro e 01 e 

02 de Outubro de 2009. 

Horário: 18h00 às 21h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

  

José Manuel Corvelo Raposo 

 

 

 

Preço 

€ 250,00 
Empresas associadas terão 55% de desconto + 5% se efectuarem o pagamento no acto da 
inscrição 


