FORMAÇÃO SÉNIOR
CENTRO DE CONVÍVIO DE COSTA CABRAL

TIC/TEMÁTICAS – MAIO 2019
DATAS

CURSOS

PORTAIS INSTITUCIONAIS
(10H00-13H00)

6 a 10
maio

13 a 17

ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E
SEGURANÇA DO COMPUTADOR
E/OU GADGETS
(14H00-17H00)

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA I
(10H00-13H00)

PERÍODO
DE
INSCRIÇÃO

CONTEÚDOS

Explore os Portais institucionais, nomeadamente o novo portal dos
SSAP; ADSE, Segurança Social, SNS e outros.
Conheça o funcionamento e mantenha em segurança os seus
equipamentos, a estrutura dos dados existentes e a forma como
são arquivados; modificar o aspeto do “ambiente de trabalho”,
contas de utilizadores e outras tarefas.
Aprenda a usar e otimizar todas as funcionalidades do
computador: identificar e usar vários componentes, compreender
o funcionamento básico e o vocabulário usado em informática.

maio
INSTAGRAM
(14H00-17H00)
PROCESSADOR DE TEXTO: WORD
(10H00-13H00)

27 a 31
maio

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA II
(14H00-17H00)

POWERPOINT
(10H00-13H00)
GADGETS: TABLETS
(14H00-17H00)

15 abril
a
3 maio

Venha conhecer, explorar e aprender a utilizar todas as
funcionalidades da rede social INSTAGRAM.

Aprenda a criar um documento; como guardar no OneDrive.

20 a 24
maio

15 a 26
abril

Desenvolva os conhecimentos adquiridos na ação anterior,
nomeadamente o uso e otimização de todas as funcionalidades do
computador: identificar e usar vários componentes, compreender
o funcionamento básico e o vocabulário usado em informática.

29 abril
a
10 maio

Crie apresentações de raíz a partir de um modelo; Adicionar
transições, animações e movimento cinemático.
6 a 17
maio

Conheça e use as aplicações do seu tablet tirando o maior partido
do mesmo e de uma forma segura,

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
(centro.c.cabral@ssap.gov.pt) ou telefone (Tel. 225 029 591).

no

Centro

de

Convívio,

correio

eletrónico

