
 

 

GUIA DE TECNOLOGIA 
 

COMO USAR NOSSOS CURSOS? 

Esta guia foi criada para fornecer um ponto de partida sobre como 
usar este site e os nossos cursos. Se você é professor, pode usá-los 
como um complemento ao seu programa educacional ou como 
uma guia de ensino, conforme o público alvo e o objetivo que 
você tenha. 

 

Neste site você encontrará vários recursos que estão na maioria 
dos nossos cursos: vídeos, textos, imagens e alguns exercícios 
interativos (dependendo do tema). 

 

 

Termos de utilização 
Todo o conteúdo da GCFglobal está protegido por direitos 
autorais: você pode imprimir e usá-lo para fins educativos. Este 
conteúdo não pode ser transformado ou alterado, tampouco 
usado para fins lucrativos. Se você quiser obter mais informações, 
confira nossos termos de uso na parte inferior da página.  

 

 
 
 
 



 

 

Área de tecnologia 
 
Nesta área você encontrará conteúdos focados no uso de alguns 
programas e algumas bases necessárias para entender a tecnologia 
e os computadores. Você pode usar esse conteúdo de maneiras 
diferentes: tudo com base no seu conhecimento, o programa que 
usa com seus alunos ou as necessidades do seu público.  

 

Abaixo, sugerimos alguns caminhos que acreditamos serem úteis 
para usar esse conteúdo como uma guia ou como um complemento 
do seu currículo. 

 

Informática Básica: 

Nível: Básico 

Objetivos:  

• Interação do usuário com os diferentes dispositivos tecnológicos 
disponíveis.  

• Identificar as partes de um computador.  
• Identificar as diferenças entre os diferentes dispositivos 

tecnológicos.  
• Entender o que é a internet.  
• Aprender como se conectar a uma rede Wi-Fi 
• Identificar o tipo de redes que existem.  
• Diferenciar os tipos de sistemas operacionais existentes. 

 
Caminho sugerido.  

• Curso 1: Informática Básica 
• Curso 2: Como usar a internet  

 



 

 

Tempo estipulado para a conclusão dos dois cursos: 3 semanas.  

 

Redes sociais 

Nível: Básico 

 

Objetivos:  

• Aprender a criar uma conta de e-mail. 
• Aprender a usar um e-mail. 
• Aprender a criar contas em redes sociais. 
• Aprender a usar redes sociais. 
• Saber como fazer chamadas e vídeo-chamadas.  
 

Caminho sugerido 

• Curso 1: Informática Básica 

• Curso 2: Como usar a internet? 

• Curso 3: Criar um correio eletrônico  

• Curso 4: Criar uma conta no Facebook  

• Curso 5: Como usar o Twitter 
 

Sistemas operacionais  

Nível: Básico – Intermediário 

 

Objetivos:  

• Identificar quais são os sistemas operacionais dos computadores. 
• Identificar quais são os sistemas operacionais dos dispositivos 

móveis.  



 

 

• Identificar as características de cada sistema operacional.  
 

Caminho sugerido: 

• Curso 1: Infomática básica 
• Curso 2: Tudo sobre o Windows 10 
• Curso 3: Como usar o Android? 

 

 

Navegadores  

Nível: Básico -  Intermediário 

 

Objetivos: 

• Identificar o que é um navegador e para que serve.  
• Identificar as diferenças entre os navegadores. 

 

Caminho sugerido:  

• Curso 1: Informática básica 

• Curso 2: Como usar a internet ? 

 

Microsoft Office 

Nível: Básico – Intermediário 

 

Objetivos 

• Aprender quais programas fazem parte do pacote do Office. 



 

 

• Saber usar os diferentes programas que fazem parte do pacote do 
Office. 

 

Caminho sugerido 

• Curso 1: Tudo sobre o Windows 10   

• Curso 2:  Word 2016 

• Curso 3: Excel 2016 
 

Ainda que não exista muitas diferenças entre versões de programas 
do Office, é recomendável fazer os cursos de acordo com a versão 
do Office que você possui.  

 
 
 
 

 
 


