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Aulas de Informática e Internet  

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/), gestora do 

Programa de Saúde Mental e Emocional no Pré-escolar Amigos do Ziki (amigosdoziki.pt). 

Conheça o currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-

autora.html. 

 

Duração 

Sessões de 1 hora, durante o tempo a combinar com os alunos conforme os seus objetivos. 

 

Preço 

4 € no Espaço Crescer, 6 € ao domicílio 

 

Destinatários 

População em geral, crianças, adultos e idosos 

 

Enquadramento 

Numa sociedade cada vez mais tecnológica e digital, identificámos a necessidade de criar um 

momento de aprendizagem sobre as novas tecnologias e os vários programas que as compõem. 

Assim, pessoas de todas as idades, desde os mais pequenos aos mais idosos, têm oportunidade 

de aprender e esclarecer dúvidas quanto a programas simples do seu computador, perceber como 

navegar na Internet e desenvolver a destreza adaptada à era digital.  

 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/
file:///F:/espacocrescer/operacao/formacao/fichas_informativas/feitas/amigosdoziki.pt
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Objetivos 

- Desbloquer receios das tecnologias da informação e comunicação; 

- Potencializar as ferramentas disponíveis para uma melhoria da qualidade de vida. 

 

Metodologia 

Recurso aos métodos expositivo, demonstrativo, prático e participativo. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 O computador e programas disponíveis online e offline 

 Ferramenta de texto - Word 

 Ferramenta de Cálculo - Excel 

 Ferramenta de Apresentações – Power Point 

 Correio eletrónico 

 Redes Sociais 

 Programas de chamadas telefónicas com vídeo gratuitas 

 Leitores e ampliadores de ecrã e outras ferramentas de acessibilidade na web 

 

Exercícios práticos 

 Elaborações de documentos nos diversos programas; 

 Criação e manutenção de conta de correio eletrónico e nas redes sociais; 

 Utilização de ferramentas de acessibilidade gratuitas disponíveis na Internet. 

 

 

Número mínimo de participantes 

Sem número mínimo de participantes. 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia.  
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Número máximo de participantes 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Sugerimos que cada participante traga o seu próprio computador para elaboração dos 

documentos e acesso à nossa Internet wireless gratuito. 

Podemos disponibilizar folhas e material de escrita, bem como dispomos do serviço de fotocópias 

e impressões. 

Com direito a certificado de participação das sessões em que participa, caso seja solicitado. 

 

 


