
New Full Digital

Microsoft Power Point
Dominar as funcionalidades essenciais do Microsoft Power Point

Á distância

Duração : 12 horas Referência : 221e

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Um percurso de aprendizagem que permite aos participantes adquirir um domínio sobre as principais funcionalidades do
Microsoft Power Point que possibilite uma utilização pessoal e profissional desta ferramenta.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

preparar e construir apresentações em função do tema, do objetivo e da audiência.

Destinatários

Todos os utilizadores que pretendam dominar as principais funcionalidades do Microsoft Power Point.

Percurso de aprendizagem

Introduzir o ambiente de trabalho do Microsoft PowerPoint

Descrever e personalizar a interface da aplicação.
Novo sistema de ficheiros.
Como obter ajuda.

Criar e organizar a apresentação

Inserir, repor e eliminar diapositivos. Reutilizar diapositivos.
Inserir diapositivos a partir de destaques do Word.
Modificar o esquema de diapositivos.
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Aplicar temas e estilos de fundo; Personalizar temas.
Adicionar cabeçalho e rodapé.
Modificar modelos globais de diapositivos, folhetos e notas.
Introduzir notas de orador.
Organizar os diapositivos nas vistas de destaques e organização de diapositivos.
Selecionar, mover, copiar e eliminar diapositivos.
Ocultar diapositivos.

Produzir operações sobre texto e sobre objetos

Operações sobre texto:
selecionar, mover e copiar texto;
marcas e numeração;
maiúsculas/minúsculas;
espaçamento entre linhas e parágrafos;
ortografia; dicionário; sinónimos.

Operações sobre objetos:
inserir e editar formas, imagens e caixas de texto;
selecionar, mover, copiar, dimensionar, alinhar, distribuir, rodar, agrupar e desagrupar objetos;
modificar a ordem entre os objetos;
introduzir texto num objeto;
criar e personalizar tabelas.

Apreender funcionalidades de apresentação de diapositivos

Definir a transição entre diapositivos.
Animar texto e objetos.
Definir tempos de transição.
Configurar apresentação.
Proceder à apresentação.
Navegar entre diapositivos.
Visualizar diapositivos ocultos.
Desenhar durante a apresentação.
Ler e tomar notas durante a apresentação.

Introduzir funcionalidades avançadas e de multimédia nas apresentações

Conceber botões de ação.
Ligar apresentações e introduzir hiperligações.
Ligar a folhas e gráficos do Excel.
Inserir filmes numa apresentação.
Trabalhar com sons.
Gravar do Ecrã.
Considerar efeitos nas apresentações.
Personalizar o PowerPoint.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá oportunidade de experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.


