FORMAÇÃO SÉNIOR
CENTRO DE CONVÍVIO DE COSTA CABRAL

TIC/TEMÁTICAS – JUNHO 2019
DATAS

CURSOS

CONTEÚDOS

GIMP
(10H00-13H00)

Aprenda a usar o editor de imagens “Image Manipulation Image”
que proporciona diversas ferramentas que facilitam e melhoram as
tarefas de edição gráfica.

3a7
junho

11 a 14
junho

17 a 21
junho

25 a 28
junho

NOVIDADES, DICAS E
SOLUÇÕES
(14H00-17H00)

Conheça as tendências tecnológicas atuais, o seu grau de
importância na sociedade e em particular para os seniores. Esclareça
dúvidas relacionadas com as ações anteriormente frequentadas.

FACEBOOK
(10H00-13H30)

Conheça a rede social Facebook e veja o comunicador: Messenger. É
necessário ter conta de email ativa.

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE
VÍDEOS
(14H00-17H30)

Dê vida às suas ideias com aplicativos para criação e edição de vídeo,
áudio, efeitos visuais e animações. Aprenda a criar vídeos incríveis.

APLICAÇÕES DE
SERVIÇOS DE
TRANSPORTES
(10H00-13H30)

Aprenda a utilizar aplicações de serviços de transporte para se
deslocar mais rapidamente, de forma segura e mais económica ou
registar um percurso através do seu smartphone.

O TELEMÓVEL COMO
SCANNER
(14H00-17H30)

Aprenda a usar o telemóvel como scanner para digitalizar
documentos.

TELEMÓVEL COMO
CÂMERA/MÁQUINA
FOTOGRÁFICA
(10H00-13H30)

Aprenda a usar o seu telemóvel como câmara/máquina fotográfica.
Conheça e aplique as suas funções na arte de fotografar.

PLANEAR AS SUAS
VIAGENS
(14H00-17H30)

Aprenda a reservar voos e hotéis, e a conhecer o conceito de seguro
de viagem, bem como, os circuitos disponíveis. Organize um plano
de viagem.

PERÍODO
DE
INSCRIÇÃO

16 a 24
maio

20 a 31
maio

27 maio
a
7 junho

27 maio

a
14 junho

Nota: Este programa pode sofrer alterações por motivos imprevistos (disponível no portal - www.ssap.gov.pt).
Os cursos têm a duração de 15H e realizam-se no Centro de Convívio Costa Cabral - Rua Costa Cabral, 1024 Porto
Forma de inscrição e informações: Presencialmente no Centro de Convívio, correio eletrónico
(centro.c.cabral@ssap.gov.pt) ou telefone (Tel. 225 029 591).

