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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #103744)

Ficha da Ação

Título Excel avançado para Educadores e Professores
Área de Formação C - Formação educacional geral e das organizações educativas
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10819945    Nome ANABELA MOREIRA MACIEL    Reg. Acr. CCPFC/RFO-10312/00
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Necessidade de explorar e otimizar a utilização do Excel como uma ferramenta avançada de apoio ao cálculo. Esta ação
visa essencialmente munir os formandos do conhecimento que lhe possibilite a utilização eficaz da aplicação Excel ;
Depois do Centro de Formação da APEFP ter levado a cabo a ação de iniciação ao Excel: 'Folha de Cálculo   Excel para
Educadores e Professores', pretende agora elevar os conhecimentos dos formandos, nesta ferramenta de trabalho, tão
necessária no ensino. Com este curso de formação e com a aquisição de novas técnicas informáticas, os formandos,
estão em condições de melhorar as suas práticas ensino/aprendizagem.
Objetivos a atingir
•Aperfeiçoar os conteúdos programáticos ajustando à realidade do mercado de trabalho através da utilização das TIC;
•Identificar a capacidade de cálculo potencializada pela utilização de funções, utilizando dados contidos em diversas
folhas de trabalho;
•Efetuar simulação de dados e criar tabelas dinâmicas;
•Fazer análise de cenários, utilizando as potencialidades disponibilizadas pelo Excel;
•Utilizar a capacidade de automatização de tarefas rotineiras;
•Partilhar informações entre as diversas aplicações informáticas.
Conteúdos da ação
•Formatação avançada da folha de cálculo; 1h
•Fórmulas e Funções; 1h
•Gestão de Dados em Excel: 8h
ORDENAÇÃO DE DADOS;
IMPORTAÇÃO DE DADOS;
FORMULÁRIOS;
FILTROS AUTOMÁTICOS E MANUAIS;
FUNÇÕES DE GESTÃO DE LISTAS E DE BASE DE DADOS;
NÍVEIS DE DADOS OU DESTAQUES;
SUBTOTAIS;
TABELAS DINÂMICAS.
•Gráficos em Excel. 2h
Metodologias de realização da ação
As atividades a realizar no curso decorrem em sessões presenciais, teórico/práticas, num total de 25 horas. As sessões
deverão ser de carácter predominantemente prático, com alguns momentos expositivos/demonstrativos.
Sugere -se a metodologia de aprendizagem por execução de tarefas. Salienta -se que as atividades integradoras devem
ser desenvolvidas com a preocupação de ligação com os contextos e as vivências profissionais dos participantes. Na
abordagem a cada aplicação o formador deverá propor a elaboração de documentos, recursos e materiais, com sentido
no contexto profissional dos formandos.

Duração
Horas presenciais: 12
Nº de horas acreditadas: 12

Cód. Dest. 17   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição
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Nas sessões de introdução a novas aplicações, o formador deverá recorrer à projeção para exemplificar e/ou demonstrar,
sendo aconselhável a utilização de apresentações eletrónicas na abordagem de conteúdos mais teóricos.
Regime de avaliação dos formandos
•A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um)
a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
•o referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo Decreto Lei nº 41/2012, de
21 de fevereiro:
- de 9,0 a 10,0 valores — Excelente
- de 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
- de 6,5 a 7,9 valores — Bom
- de 5,0 a 6,4 valores — Regular
- de 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
•sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação: o Participação
-Realização das Tarefas nas Sessões
-Assiduidade/Pontualidade 25%
-Produção de Trabalhos e/ou Materiais e/ou procedimentos
-Reflexão Crítica 75%
•as classificações quantitativa e qualitativa atribuídas a cada formando constarão do respetivo Certificado;
•não serão emitidos Certificados aos formandos não aprovados;
•as classificações quantitativa e qualitativa atribuídas a cada formando, bem como a respetiva creditação, constarão de
uma pauta elaborada para cada turma.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Martins, António (2003). Excel Aplicado à Gestão, 2ª Edição, Edições. Sílabo, Lisboa.
Brady, Joseph A (2006), Problem-Solving Cases in Microsoft Access And Excel. Course Technology Ptr (Sd), EUA.
Barlow John F. (2005) Excel Models for Business and Operations Management. John Wiley and Sons Ltd, EUA.
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