
 

 

 

 

 

  

Microsoft Publisher 
 
Público-Alvo 

A população em geral, que na sua atividade, tem necessidade de utilizar um programa que os ajudem 
nas suas edições e que pretendem adquirir formação básica e intermédia no programa Publisher do 
Microsoft Office.  
 
  
PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimentos básicos de informática, conhecimentos gerais de utilização de sistema operativo 
Microsoft Windows e dos softwares de aplicação do Microsoft Office 
 
OBJETIVOS GERAIS  

Aquisição de conhecimentos de criação rápida e fácil de diversos tipos de publicações com aparência 
profissional (folhetos, panfletos, certificados, catálogos, cartões de visita, etc). 
  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer o publisher  

 Produzir /criar uma publicação 

 Trabalhar o texto numa publicação 

 Trabalhar com formas e objetos 

 Trabalhar com imagens 

 Trabalhar com tabelas 

 Imprimir publicações 
  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Introdução ao Publisher 
o Tipos de publicações 
o Ambiente de trabalho 
o Informações Comerciais 

 Criar e produzir uma publicação 
o Modelos de publicação 
o Criar uma publicação de raiz 

 Utilização de Texto 
o Funções básicas 
o Caixas de texto 
o Dispor texto 
o Ligação de elementos de texto 
o Editar e modificar texto 

 Utilizar Formas e objetos 
o Inserir formas em publicações 
o Editar e modificar formas 
o Trabalhar com peças de página 
o Organizar objetos 



   

 

 Utilizar Imagens 
o Inserir imagens 
o Organizar e alterar Imagens 
o Formatar imagem noutros programas 
o Preparar imagens para publicação 

 Utilizar Tabelas 
o Inserir tabelas 
o Organizar e redimensionar tabelas 
o Modificar as propriedades das tabelas 
o Formatar tabelas 

 Imprimir publicação 
o Opções de impressão e pré-visualização 

 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 481 - Informática 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 12 a 16 de outubro 2015 
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 

 
Fátima Candeias 
Formadora Certificada 
  
 
 
 

 
 


