
Curso  Iniciação ao  Office

Objetivos: No curso de Iniciação ás ferramentas do Office, 
os formandos ficarão aptos a trabalhar de forma 
independente, nos seguintes programas: Word, Excel e 
Powerpoint.

Público-alvo: Todas as pessoas que ainda não possuam 
conhecimentos destes programas  de informática e para 
aquelas que apenas têm conhecimentos muito gerais 
destas ferramentas.

Duração do curso: 56 horas no total. 

Distribuição da carga horária: 4 horas por semana, em 2 
dias a combinar. Cada sessão será de duas horas.

Funcionamento das sessões: 1 hora de parte téorica, com o 
formador a explicar no software todos os passos de cada 



módulo e a segunda hora, será o formando a aplicar 
conhecimentos adquiridos durante a sessão.

Programa do Curso:

Word 

Módulo 1 - Conceitos Básicos

•Contacto com o conceito Processador de Texto

•Apresentação e configuração da interface do Word

•Escrita e seleção de texto

•Remover e substituir texto

•Gravar e abrir ficheiros

•Regras gerais de edição de documentos

•Barras de ferramentas

•Modos de visualização e edição de documentos

•Desfazer e Repetir

 Módulo 2 - Formatação

•Tipos de letras

•Efeitos e cores

•Alinhamento do texto

•Limites e sombreado

•Cópia de formatações

•Parágrafos

•Listas numeradas

•Listas com marcas

•Marcas e Referências internas ao documento



•Margens

•Cabeçalho e Rodapé

•Secções e quebras de página

Módulo 3 - Ferramentas

•Correção ortográfica e gramatical

•Sinónimos

•Idioma

•Texto Automático

•Notas de Rodapé

•Procurar e substituir texto

Módulo 4 - Estrutura

•Inserção de Objetos

•Inserção de imagens

•Formatação de imagens

•Formatação de texto com imagens

•Inserção e formatação de tabelas

•Índices (conteúdo, tabelas e imagens)

•Numeração de página

Módulo 5 - Impressão

•Configuração da impressão

•Pré-Visualização

•Impressão

Excel  



Módulo 1 - Conceitos Básicos

•Contacto com o conceito Folha de Cálculo

•Apresentação e configuração da interface do Excel

•Estrutura da folha de cálculo - livro, folha e célula

•Conceito de endereço

•Manipulação de ficheiros

•Conceito de tipos de conteúdos das células

Módulo 2 - Manipulação de dados

•Manipulação simples de dados e células

•Manipulação de folhas

•Formatação do nome das folhas e da cor

•Esconder e mostrar linhas e colunas

•Esconder e mostrar folhas

•Navegação entre folhas e livros

•Atalhos

Módulo 3 - Formatação

•Tipo de conteúdo da célula

•Alinhamento do texto

•Tipos de letra e estilos

•Limites

•Preenchimento

•Proteção

•Formatações automáticas

•Manipulação de linhas e colunas

•Cópia de formatações

Módulo 4 - Fórmulas e Funções

•Conceito de fórmula

•Construção de fórmulas

•Conceito de função

•Funções embebidas do Excel



•Conceito de referência

•Utilização de referências

•Endereços relativos, mistos e absolutos

•Fórmulas com células entre folhas

 Módulo 5 - Construção de gráficos

•Criação de gráficos na folha dos dados ou numa nova folha

•Tipos de gráficos

•Formatação de gráficos

 Módulo 6 - Impressão

•Configuração da área de impressão

•Configuração da impressão

•Pré-Visualização

•Cabeçalho e Rodapé

•Impressão

Powerpoint 

Módulo 1 - Conceitos Básicos

•Apresentação do Powerpoint

•Como estruturar uma apresentação

•Gestão e organização do plano da sessão de apresentação

•Tipos de objetos adequados

•Gestão de diapositivos

•Tipos de Vista

Módulo 2 - Formatações

•Formatação de Texto

•Estilos do WordArt



•Estilos de texto

Módulo 3 - Adicionar objetos

•Inserir e formatar imagens

•Remoção de fundo de imagens

•Ajustes, correções e estilos

•Inserir e editar sons

•Inserir e editar Vídeos

•SmartArt e ClipArt

•Tabelas e Gráficos

Módulo 4 - Importação de objetos

•Importação de objetos Word

•Importação de tabelas e gráficos Excel

Módulo 5 - Efeitos e Animações

•Efeitos nas transições de slides

•Animações de objetos

•Apresentação de objetos em sequência

•Temporização

•Notas

•Apontador Laser

•Botões e interatividade

 Módulo 6 - Modelos

•Temas

•Criação e utilização de modelos

•Modelo Global

Módulo 7 - Impressão

•Criação de ficheiro em formato “Exibição de PowerPoint”

•Exportar para PDF e vídeo

•Configuração da impressão

•Pré-visualizar e Impressão




