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Ficha da Acção
Designação CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS/RECURSOS PEDAGÓGICOS UTILIZANDO O EXCEL AVANÇADO
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 2 e 4 (meses)

Nº Total de horas de trabalho autónomo 25

Cód. Área C15 Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 14 Descrição Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Dest. 50% Descrição
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC69691/12

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 4042827

Nome BENJAMIM JORGE NEVES LUCIANO

Componentes do programa Todas
B.I. 7396144

B.I. 8412459

B.I. 11240523

B.I. 11349693

Reg. Acr. CCPFC/RFO19891/05

Nº de horas 25

Nome Ricardo Jorge Antunes Bichinho

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO09865/00

Nº de horas 25

Nome RUI MIGUEL MARQUES NUNES

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO14316/02

Nº de horas 25

Nome ANABELA MARTINS RIBEIRO GIL

Componentes do programa Todas
B.I. 9478379

Nº de horas 25

Nome ANABELA RODRIGUES ROCHA

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO29838/11

Nº de horas 25

Nome Sandra Margarida da Silva Lourenço

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO00170/97

Reg. Acr. CCPFC/RFO29249/11

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
A evolução dos métodos de ensino e aprendizagem exige uma constante actualização de conhecimentos em vários
domínios, designadamente na área das TIC. Para este efeito, tornase importante a frequência de espaços de actualização
e consolidação de conhecimentos e de partilha de saberes que vão de encontro a essa exigência. Desta forma, o CFAE
Beira Interior tem vindo a implementar, ações de formação a nível interno que procuram ir de encontro às necessidades de
formação, em determinadas áreas específicas, do corpo docente das escolas associadas. É neste contexto que se
enquadra esta ação de formação que se propõe cumprir os seguintes objectivos:
• Simplificar as tarefas diárias do professor (construir grelhas de correcção de testes, listagens de alunos, gráficos,
planificações);
• Manipular a enorme quantidade de dados que frequentemente há necessidade de manipular de forma rápida e eficiente;

• Manipular a enorme quantidade de dados que frequentemente há necessidade de manipular de forma rápida e eficiente;
• Beneficiar das potencialidades do software educativo que existe no mercado que serve de apoio ao desenvolvimento do
processo ensinoaprendizagem;
• Reconhecer a importância que actualmente é dada à Informática em todas as variantes profissionais;
• Fomentar a utilização do computador de forma ágil.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
• Aprofundar e aplicar novos conhecimentos na concepção de materiais de apoio à prática pedagógica.
• Facilitar o desenvolvimento das tarefas do professor na área de docência e da gestão escolar.
• Desenvolver capacidades para utilizar, adequadamente, e manipular, com rigor técnico, a aplicação Microsoft Excel.
• Fomentar o interesse pela pesquisa, pela descoberta e pela inovação, face aos desafios da sociedade do conhecimento.
• Fomentar a análise crítica da função e do poder das Tecnologias da Informação e Comunicação;
• Produzir e utilizar materiais pedagógicos em suporte informático.
Conteúdos da acção
As temáticas a abordar serão as seguintes:
Módulo 1  Revisão de Conceitos (4 horas)
• Referências (Relativas, Mistas e Absolutas)
• Modelos
• Filtros
• Validação da introdução de dados
• Fixar painel
• Dividir a janela em vários painéis
• Formatação personalizada e condicional
• Inserção de comentários
• Usar dados de um livro em outro livro
• Conversão de linhas em colunas (ou vice versa)  Transposição
Módulo 2  Conceitos avançados (4 horas)
• Ordenação de dados (Menu Dados  Ordenar)
• Agrupar linhas e colunas (Menu Dados  Agrupar)
• Totais e Subtotais
• Utilização de séries
• Listas
• Partilha de livros entre vários utilizadores
Módulo 3  Fórmulas e Funções (3 horas)
• Utilização avançada de funções
• Lógica;
• Texto;
• Matemáticas;
• Estatísticas;
• Utilização de nomes em fórmulas
Módulo 4  Ligações e Importações de dados (2 horas)
• Importação de dados
• Exportação de dados
Módulo 5  Tabelas e Gráficos dinâmicos (3 horas)
• Tabelas dinâmicas
• Gráficos dinâmicos
• Utilização avançada de gráficos
Módulo 6  Formulários (3horas)
• Conceito de formulário
• Criação de formulários simples
Módulo 7  Macros (3 horas)
• Conceito de macro
• Criação de macros simples
Módulo 8 (3 horas)
• Apresentação de trabalhos práticos
• Avaliação
TOTAL  25 horas

3 horas

2 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas
25 horas
Metodologias de realização da acção
6.1 Passos metodológicos
Esta acção decorrerá na modalidade “oficina de formação” e terá a duração de 50 horas, das quais 25 serão presenciais.
Destinamse a:
• Apresentação.
• Aprendizagem dos conteúdos inerentes á temática da acção.
• Resolução de tarefas práticas propostas.
As restantes horas são para pesquisa, aplicação e realização de trabalhos individuais ou de Grupo.
Nas sessões teóricas recorrerseá à exposição dos resultados de pesquisa, discussão e debate de ideias.
As sessões práticas realizadas na sala de aula destinarseão à experimentação das atividades propostas no programa e
à aplicação das situações de prática construídas pelos formandos.
Fase I – Organização e planeamento da acção
Sessões Presencias Conjuntas (2 h)
? Avaliação diagnóstica de competências e práticas do grupo alvo;
? Avaliação de necessidades e interesses;
? Debate dos objectivos da acção;
? Organização do trabalho a desenvolver no âmbito das Sessões Presencias Conjuntas (SPC) e Trabalho Autónomo (TA);
? Distribuição de documentação e materiais de apoio.
Fase II – Conceitos fundamentais
Sessões Presencias Conjuntas (19 h)
? Conceitos e teórico/práticos
Trabalho Autónomo (19 h)
? Elaboração de materiais de ensino e de apoio à aprendizagem.
Fase III – Partilha de experiências e materiais. Avaliação dos formandos e da acção
Sessões Presencias Conjuntas (4 h)
? Apresentação e debate de experiências e materiais;
? Avaliação da acção.
? Avaliação dos formandos
Trabalho Autónomo (6 h)
? Elaboração do relatório relativo à acção e às actividades realizadas em contexto.
6.2. Calendarização
6.2.1. Período de realização da acção durante o mesmo ano escolar:
Entre os meses de Março e Julho
6.2.2. Número de sessões previstas por mês 0 3
6.2.3. Número de horas previstas por cada tipo de sessões: 3 horas
Sessões presenciais conjuntas 0 8
Sessões de trabalho autónomo 0 8
Regime de avaliação dos formandos
Critérios de avaliação:
1 Participação na acção (contributos, assiduidade, pontualidade): 25%
2 Competências desenvolvidas (observação de práticas, portefólio de exercícios, plano de trabalho individual); Aplicação
de competências ao contexto (plano de intervenção, avaliação de práticas e materiais de apoio): 60%
3 Avaliação da componente não presencial, através de relatório e trabalho final: 15%
Classificação de cada formando por níveis de desempenho na escala de 1 a 10, conforme as orientações da circular
conjunta do CCPFC e da DGRHE.
Forma de avaliação da acção
Avaliação Interna com base na opinião dos formandos e formador, materiais produzidos na acção e mudança de práticas
pedagógicas dos formandos.
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