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A folha de cálculo MS Excel como facilitadora
do trabalho da atividade docente

COVILHÃ

Local:
Registo da acreditação:
Duração / Créditos:
Formador responsável:

COVILHÃ - endereço a indicar
CCPFC/ACC-87454/16
25 horas presenciais
Filipe Manuel da Conceição Franco

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para
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efeito de progressão em carreira)

Conteúdos: Introdução ao estudo da folha de cálculo MS Excel:
1.1. Apresentação da folha de cálculo
1.1.1. Estrutura da folha de cálculo - livro, folha e
célula
1.1.2. Introdução e edição de dados
1.1.3. Manipulação de ficheiros
1.1.4. Manipulação simples de dados e células
1.1.5. Manipulação de folhas
1.1.6. Navegação entre folhas e livros
1.2. Fórmulas
1.2.1. Conceito de fórmula
1.2.2. Construção de fórmulas
1.3. Formatações
1.3.1. Tipo de conteúdo da célula
1.3.2. Proteção
1.3.3. Formatações automáticas
1.3.4. Manipulação de linhas e colunas
1.4. Impressão da folha de cálculo
1.5. Funções:
1.5.1. Conceito de função

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

Funções em bebidas do Excel
Conceito de referência
Endereços relativos, mistos e absolutos
Fórmulas com células entre folhas
Elaboração de gráficos
Criação de gráficos na folha dos dados ou
num a nova folha
Tipos de gráficos
Formatação de gráficos
Apresentação de gráficos
Gráfico dinâmico
Trabalhar com listas de dados
Tabelas Dinâmicas
Construir Tabelas
Organizar Dados
Tabela dinâmica
Trabalhos com materiais passíveis de
utilização na atividade docente, Direção de
Turma e Coordenação.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 24.FEV.2018 - 10.MAR.2018: 7 sessões de formação.
24.FEV ~ 09:30 - 12:30 | 24.FEV ~ 14:00 - 17:30 | 02.MAR ~ 18:00 - 21:30 | 03.MAR ~ 09:00 - 12:30 |
03.MAR ~ 14:00 - 17:30 |10.MAR ~ 09:00 - 13:00 |10.MAR ~ 14:00 - 18:00 |
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 16 de fevereiro de 2018. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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