
 

 

 

 

 

  

Microsoft Power Point 
 
Público-Alvo 

A população em geral, que na sua atividade, tem necessidade de utilizar um programa que os ajudem 
nas suas apresentações e que pretendem adquirir formação básica e intermédia no programa 
PowerPoint 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 de apresentações multimédia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o ambiente de trabalho e as funcionalidades básicas do PowerPoint; 

 Criar uma apresentação; 

 Estruturar de forma adequada uma apresentação; 

 Inserir e formatar informação nos diapositivos; 

 Inserir e formatar objetos nos diapositivos; 

 Criar diapositivos com Botões de Acão e Hiperligações; 

 Aplicar animações aos diapositivos; 

 Imprimir uma apresentação de deferentes formas; 

 Configurar adequadamente a apresentação para a finalidade pretendida; 

 Guardar uma apresentação; 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Introdução 

 Ambiente de trabalho; 

 Principais ferramentas; 

 Inserir novos diapositivos; 

 Modos de visualização; 
2. Estruturar a apresentação 

 Modelos de apresentação; 

 Modelos globais; 

 Cabeçalhos, rodapés e notas; 

 Esquemas de diapositivos; 
3. Inserção e formatação de Texto; 

 Marcas e numeração; 

 Níveis de texto; 

 Caixas de texto; 

 Formas automáticas; 



   

 

 Diagramas e organogramas; 

 Tabelas e gráficos; 

 Imagens; 

 WordArt; 

 Botões de acção; 

 Hiperligações; 

 Outros elementos; 

 Formatação dos diferentes elementos 
4. Potencialidades Multimédia 

 Fundos e cores; 

 Imagens do ClipArt; 

 Filmes e sons; 
5. Apresentação de diapositivos 

 Construção de um Slide show; 

 Transição de Diapositivos; 

 Efeitos de animação; 

 Configurar apresentação; 
6. Impressão 

 Pré-visualizar impressão; 

 Diferentes formas de impressão de apresentações; 

 Exercícios práticos de aplicação de conhecimentos. 
7. Guardar 

 Guardar apresentações em diferentes formatos; 
 
 
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: de 16 a 20 de novembro de 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 
  

 
 


