Curso de Iniciação à Informática – Programa
A AAAFML está a promover mais uma edição do Curso Básico de Informática para os seus associados.
Este é um curso para os mais iniciados que nunca usaram ou pouco conhecem das tecnologias da
informação. O curso tem início a 4 de Novembro 2017 durante 5 sábados. O Custo para associados é
de 75€ e para não sócios de 150€. Inscrições pelo e-mail: aaafml@medicina.ulisboa.pt

1. 04/11/2017 – O computador e o sistema operativo Windows
Breve história do computador, hardware e Software, o computador pessoal, dentro da Unidade
Central, fichas computador, a BIOS, ligar o computador, o sistema operativo Windows, o teclado, os
programas instalados, gravação de ficheiros.
2. 11/11/2017 – Microsoft Word 2007 e Microsoft Excel 2007
Microsoft Word: Noções básicas, barras de menus, menu de formatação, tabelas, cabeçalho e rodapé,
modelos, inserir e editar imagens, verificação de ortografia.
Microsoft Excel: Noções básicas, fórmulas, funções (Soma automática, etc.), formatação das células e
tabelas, mover e copiar células, manipulação de folhas, inserir gráficos.
3. 18/11/2017 – Microsoft PowerPoint 2007 e Correio Electrónico
Microsoft PowerPoint: Noções básicas, criação de um diapositivo, formatação dos diapositivos e texto,
inserção de imagens e vídeos, animações, transições entre diapositivos.
Gmail: O correio electrónico, configurar caixa de correio, receber e-mails, escrever, enviar e reenviar
e-mails, anexar ficheiros, o livro de endereços.
4. 25/11/2017 – A internet e o Internet Explorer e Paint
Navegadores de Internet, pesquisa simples e avançada com o www.google.pt, sites interessantes, os
cuidados a ter na internet (spyware, malware), comunicação pela Internet (Messenger, Skype,
facebook).
Paint: Edição básica de imagens
5. 02/12/2017 – Manutenção e gestão do computador e dúvidas
Ligações do computador (monitor, teclado, rato, colunas, impressora, scanner), o painel de controlo,
gestão de contas de utilizador (limitada/administrador), instalar e remover programas, o sistema e
hardware instalado, ligação de equipamentos ao computador (máquina fotográfica, scanner, mp3,
telemóvel), manutenção do computador, outros programas.

