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Ficha da Acção

Designação Obter informação com a Folha de Cálculo Excel

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua    Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C15   Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de infância, professores dos Ensinos Básico e Secundário e de Educação
Especial
Dest. 50% sd   Descrição Sem destinatários

Reg. de acreditação (ant.)

    Formadores

 
 
 

 

Duração
Nº Total de horas 12    Nº de Créditos 0.5

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
Aos docentes exigem-se resultados otimizados, procedimentos rápidos e eficazes. À medida que tecnologias são
introduzidas nas escolas, não só na pratica lectiva, mas também no funcionamento de bibliotecas, laboratórios,
mediatecas ou centros de recursos, ao professor é pedido que dinamize a circulação da informação em tempo útil. Os
recursos existem, pelo que são pedidos procedimentos e competências novas aos professores.
A Folha de Cálculo é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada pelos docentes com aumentos significativos de
produtividade e qualidade de informação. As escolhas utilizam ao nível da gestão a folha de cálculo para a obtenção
em tempo de dados e informações, pelo que os professores as têm de utilizar. Sente-se, no entanto, a necessidade de
ultrapassar a fase de simples “lançamento de dados”, pois são necessárias adaptações aos modelos existentes em
função das características especificas das disciplinas.
Por outro lado, se existe informação ela deve ser trabalhada e ajustada aos interesses e necessidades de cada
docente, sendo os dados processados para obter indicações estatísticas relevantes
Esta ação surge por indicação dos docentes que sentiram a necessidade de conhecer melhor uma ferramenta que têm
de utilizar.
É numa perspetiva que enfatiza a automatização de processos e as suas aplicações pedagógicas e o caracter prático
que se apresenta esta ação.
Objectivos a atingir
- Familiarizar os professores com as ferramentas básicas da folha de cálculo Excel
- Sensibilizar os professores para as potencialidades pedagógicas desta ferramenta informática
- Dominar a estrutura de uma folha de cálculo e o seu modo de funcionamento
- Identificar situações em que a folha de cálculo é útil para o trabalho docente
- Utilizar a folha de cálculo na resolução de problemas concretos
- Potencializar a folha de cálculo na componente automatização de procedimentos
- Possibilitar a filtragem de informações relevantes
- Criar autonomia nos professores para o aprofundamento e atualização nas tecnologias de informação
Conteúdos da acção
I - A folha de cálculo Excel
1 - Introdução ao ambiente de trabalho (1 hora)
- Características genéricas
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- Vantagens e potencialidades de uma folha de cálculo
2 - Trabalho com ficheiros (1 hora)
3 - Elaboração de trabalhos em folha de cálculo ( 5 horas)
- Introdução de informação
- Trabalho com fórmulas e funções
- Elaboração de gráficos
- Apresentação da informação e impressão de trabalhos
4 - Utilização da foha de cálculo como base de dados monotabela ( 5 horas)
Metodologias de realização da acção
A ação parte das solicitações dos docentes da escola. Nessa medida, a metodologia será baseada essencialmente a
partir das necessidades concretas dos docentes. As sessões terão um caracter prático baseado na resolução de
problemas de obtenção de informação, pretendendo-se valorizar a componente de obtenção de resultados e
informações com base em dados existentes, recorrendo a formulas de filtragem e de base de dados com interesse
para os docentes Será dado peso especial à produção de documentos com interesse para a prática profissional dos
formandos, nomeadamente aqueles que envolvam uma automação das atividades.

Será utilizada a versão 2010, por ser a que está normalmente instalada na escola dos.
Regime de avaliação dos formandos
Escala de avaliação de 1 a 10 valores, de acordo com a Carta Circular CCPFC-3/2007. A aprovação no curso
dependerá da obtenção de classificação igual ou superior a 5 valores e da frequência mínima de 2/3 do total de horas
da ação.
Forma de avaliação da acção
Preenchimento de um questionário, por amostragem, pelos formandos e pelo formador, no final da ação, cujos dados
serão tratados e analisados pela entidade promotora.
Bibliografia fundamental
Numa perspetiva pedagógica opta-se por utilizar como fonte de informação fundamental a consulta da ajuda e do
suporte oficial da Microsoft, onde se encontram as respostas para as dúvidas existentes
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