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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #110856)

Ficha da Ação

Título A utilização do Microsoft Excel na atividade docente
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10026935    Nome CARLA EMÍLIA DE FREITAS RIBEIRO CARDOSO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-21804/07
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A atividade docente está profundamente marcada pelas TIC, havendo cada vez mais a necessidade de compreender os processos de transformação dos dados em bruto em
conhecimento utilizável.
O manuseamento de dados faz parte do nosso quotidiano, aparecendo diariamente em atividades da mais variada natureza, tomando-se decisões e fazendo-se previsões utilizando
processos ou técnicas estatísticas que recorrem ao Excel.
É de importância capital a utilização de ferramentas computacionais no tratamento de dados, de ajuda à atividade docente, quer seja na capacidade de resposta às necessidades dos
nossos alunos no seu desenvolvimento sócioeducativo, ou nas atividades de coordenação e gestão fora da sala de aula, inerentes aos cargos desempenhados pelos docentes. Desta
forma, esta ação justifica-se pelas razões apresentadas e, ainda, pelo facto de alguns professores sentirem dificuldades em relação aos conceitos estatísticos e à utilização de
ferramentas computacionais, manifestadas no seu quotidiano como docentes. 
Esta ação destina-se, preferencialmente, aos professores que ocupam cargos de direção/coordenação e releva diretamente para a lecionação dos conteúdos curriculares de caráter

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância e professores dos ensinos básico/secundário/educação especial
DCP   Descrição
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disciplinar com aplicação direta em sala de aula, visando a atualização e o aperfeiçoamento científico e orientando-se para a melhoria das práticas de ensino/aprendizagem, ou para a
atualização e aperfeiçoamento das didáticas específicas na produção ou atualização de novos materiais pedagógicos onde se enquadram as novas tecnologias.
Objetivos a atingir
. Explorar as potencialidades do Excel e fomentar a sua utilização;
. Promover a utilização de recursos computacionais para melhorar os processos que envolvem a prática docente;
. Adquirir e/ou ampliar o leque de conhecimentos ferramenta informática Excel e de conhecimentos estatísticos;
. Melhorar a competência profissional nos vários domínios da sua atividade;
.Sensibilizar para as vantagens da utilização da folha de cálculo Excel, de modo a que os agentes educativos promovam
respostas pedagógicas cada vez mais ajustadas;
. Facultar a perceção do significado, vantagens e desvantagens associados aos conceitos estatísticos usados com mais
frequência;
. Permitir a tomada de conhecimento das diversas formas de organização e apresentação de informação (dados)
fornecidas pelo Excel;
. Refletir sobre a necessidade do levantamento e tratamento estatístico de dados no campo educativo;
. Produzir relatórios estatísticos.
Conteúdos da ação
Introdução e Manipulação de Dados - 4 horas
• 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
• 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

Formatação; Fórmulas e Funções - 6 horas
• 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
• Conceito de fórmula
• Construção de fórmulas
• Conceito de função
• Funções embebidas do Excel
• Conceito de referência
• Utilização de referências
• Endereços relativos, mistos e absoluto
• Fórmulas com células entre folhas

Gráficos - 2 horas
• Criação de gráficos na folha dos dados ou numa nova folha
• Tipos de gráficos
• Formatação de gráficos
• Apresentação de gráficos

Impressão; Avaliação da ação: 3 horas
• Configuração da área de impressão
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• Configuração da impressão
• Pré-Visualização
• Cabeçalho e Rodapé
• Impressão
• Avaliação da ação/Preenchimento da documentação
Metodologias de realização da ação
O curso de formação será desenvolvido em sessões de cariz teorico/práticas. Neste sentido, utilizar-se-á privilegiadamente o método expositivo na apresentação dos conteúdos. Ter-se-á
ainda em conta:
- A troca de experiências e construção de saberes em grupo;
- A resolução de trabalhos práticos sobre os conteúdos da ação;
- A criação de momentos de intervenção e interação entre os participantes sobre questões relativas às matérias teóricas ou práticas abordadas;
- A distribuição de diferentes tipos de documentação produzida pelo formador no campo teórico e prático.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa
classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e
respetiva ponderação:
- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Paulo Capela Marques e Nuno Costa (2013). Excel 2013. Lisboa: FCA – Editora Informática.
CRIE/DGIDC/ME. (2007). Quadro de referência da formação contínua de professores na área das TIC - 2007. Lisboa.
GEPE/ME. (2008). Competências TIC. Estudo de Implementação. Vol.1 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
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