
 

 

 

 

CURSO INFORMÁTICA BÁSICA PARA MELHOR IDADE 

 
OBJETIVO 

 
Hoje em dia ter o domínio sobre a informática deixou de ser uma obrigatoriedade 
somente dos profissionais de algumas áreas especificas. O mundo moderno está 
exigindo cada vez mais uma comunicação rápida e assertiva. Por isso, há hoje 
uma necessidade de adequar a nossa vida pessoal e profissional de forma 
tecnologica. 

A Treinar Informática, além da tradição e da confiança dos seus 26 anos de 
mercado, tem por ideologia ser responsável pela capacitação de todos os seus 
alunos para inserção no mundo atual e globalizado, sempre focando tanto o lado 
do crescimento profissional quanto o pessoal. 

Nós da Treinar não ficamos apenas no “ABC da informática”, a colocação da 
escola é realmente dar uma bagagem suficiente a cada aluno e que ao mesmo 
tempo se torne um profissional reconhecido no mercado, tendo o foco 
principalmente pela excelência do seu trabalho. 

 

 
PRÉ-REQUISITOS 

 

- Boa vontade em aprender novas tecnologias para se atualizar e ter imersão nas redes 

sociais. 

 
 

VANTAGENS TREINAR 

 

 
 Interação entre instrutores e os alunos falando e acompanhando os mesmos 

objetivos de aprendizagem; 
 O instrutor é especialista e preparado para o conteúdo da aula; 
 Facilidade para ser inserido na aprendizagem do aluno; 
 Atendimento prioritário pela equipe pedagógica; 
 Avaliação funcional com o instrutor 
 Instrutores com anos de experiencia em docência 

 

 
Carga Horária: 40 horas (10 Dias) 

 
 
 
 
 



O curso da Melhor Idade faz com que o aluno tenha o pleno domínio do sistema 
operacional Windows e da Internet. E mais um pouco além, pois serão 
apresentadas as ferramentas no Word, Excel e Power Point, a fim de conscientizar 
o aluno a utilizarem os programas básicos do computador. 

Finalizando também, com as Redes Sociais que serão exploradas de forma 
completa e prática, tendo assim o aluno a habilidade suficientes para se atualizar e 
utilizar o que há de melhor em termos de Internet. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 
 

 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

 
Ligando e desligando o computador 

Conhecimento e manipulação de teclado e mouse 

Internet Explore 

Excel: Controlando os gastos 

Word 2010 

Power Point 

Windows Explorer 
 

Redes Sociais 

 
 
 
 
 


