
 

 

 

 

 

  

Excel Nível I 
 
Público-Alvo 

 
População em geral, com interesse em obter conhecimentos que permitam conceber e utilizar folhas de 
cálculo no âmbito empresarial, profissional e pessoal. 
 
PRÉ-REQUISITOS 

Ter conhecimentos de Windows. 
Computador pessoal portátil de preferência com o Microsoft Office 2010 instalado. 
 
OBJETIVOS GERAIS  

 
 Aquisição de conhecimentos básicos para a criação e manipulação de folhas de cálculo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
No final da formação, o formando estará apto a: 
 
- Gerir livros de trabalho;  
- Saber utilizar corretamente fórmulas e funções básicas;  
- Saber criar séries de dados 
- Aplicar formatação ao conteúdo das células e folhas;  
- Criar gráficos e aplicar formatações.  
- Utilizar a configuração de livros e preparar para imprimir;  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Apresentação da aplicação  

 Criação de Folhas de Cálculo  

 Conceito de endereço de célula, coluna, linha 

 Entrada e edição de dados 

 Formatação de células e folhas 

 Listas e Séries 

 Criar fórmulas 

 Utilização de algumas funções (SOMA, SE, MEDIA, MÍNIMO, MÁXIMO, HOJE, AGORA, etc) 

 Guardar documentos 

 Criação e formatação de Gráficos 

 Configurar Página  

 Cabeçalhos e Rodapés 

 Orientação da Página 

 Definição de impressão 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 



   

 

Área de Formação: 482 – Informática na ótica do utilizador 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 24 a 28 de Março de 2014 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
 Maria José Teixeira 
Licenciada em Engenharia Informática pelo ISEP 
Formadora Certificada 
  
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 15 
Data limite de inscrição: 20 de Março de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 

 
 


