Público: alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental I
Professor(a): Taís Espigares Sanches
e-mail: taisespigares@gmail.com
whatsapp: (11) 95328-4722
Duração: de março à junho e de agosto à novembro.
Frequência: uma aula semanal de 50 minutos.
Investimento: R$110,00/mês.
Taxa de material: R$50,00/ano (incluso pen drive).
Orientações gerais:
 Só será permitida a permanência do aluno na sala durante o horário do curso.
 O fone de ouvido é de uso pessoal e deve ser trazido de casa pelo aluno no dia do curso.
 O aluno pode escolher entre manter o pen drive na escola ou levá-lo para casa. A
responsabilidade por perda ou dano é do aluno e o pen drive não será reposto em qualquer
situação.
 O aluno poderá repor aulas perdidas mediante apresentação de atestado médico.
 Certificado mediante conclusão do curso com freqüência mínima em 70% das aulas e nível
satisfatório de aproveitamento.

Conteúdo:
Março

 Hardware: as partes do computador e periféricos.
 Microsoft Office: recursos básicos em comum. Uso do Word para criar manuais. Letra de música no
Word: catálogo com índice. Roteiro de navegação e pesquisa na internet.

Abril

 Windows 10: gerenciamento de arquivos (criação de pastas, movimentação de arquivos, trabalhando

com janelas, uso do pen drive), Paint (criação e edição de imagens, pixel art), calculadora e lixeira.
 Windows Live Movie Maker: edição de videos.
 Como utilizar os recursos on line para baixar, converter e editar vídeos e músicas.
Junho
 MS Power Point – apresentação de slides com tema escolhido pelos alunos, utilizando: transição animada
de slides, gifs animados, inserir vídeo, inserir música, intervalos e narrador.
Treino de teclado: exercícios on line. Criação e gerenciamento de e-mail. Armazenamento de dados em
Agosto
“nuvens” (Google Drive). Compactar e descompactar arquivos.
MS Excel: criação de tabelas e gráficos simples e dinâmicos.
Setembro
Criação de um jogo no MS Power Point utilizando a ferramenta hiperlink de objetos e sequência de slides.
Outubro
Novembro  Vírus e antivírus, criação e gerenciamento de blog e canal, redes sociais, segurança e legislação na
internet.

Maio

Objetivo:
Atualmente, estar inserido no mundo digital é uma necessidade. Muitos jovens gostam de
utilizar o computador, mas não conseguem aproveitar o recurso da melhor forma possível, por falta
de conhecimento ou por utilizar o equipamento apenas para lazer. Com o curso de Informática o
aluno irá conhecer e praticar o uso das principais ferramentas que o computador oferece para
desenvolver a autonomia na realização de pesquisas e trabalhos, permitindo o aproveitamento dos
recursos tecnológicos de forma segura e eficiente.

