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CURSO DE POWERPOINT
Durante o curso de PowerPoint o aluno criará e editará diversas apresentações,
utilizando desde as ferramentas mais básicas até as mais complexas, como o uso de
vídeos, áudios, gráficos, SmartArt, por exemplo. Enquanto isso, o aluno verá como criar
um plano de marketing para uma loja social nas primeiras aulas, e também trabalhará
com diversos tipos de apresentações com temas nas áreas de e-commerce,
lucratividade, dicas para uma boa apresentação, e muito mais.

- Introdução
Esta aula tem como objetivo apresentar as principais ferramentas e guias do Power
Point. Enquanto esta apresentação é feita, um Power Point já definido trará ao aluno
informações sobre o porquê de vender através das mídias sociais.
- Edição de Slides
Nesta aula o aluno aprenderá a criar, inserir e duplicar slides. Verá também como criar
um slide mestre, e por último, corrigirá a ortografia de uma apresentação. Sendo esta
apresentação montada em cima do tema de mercado e-commerce.
- Formatação de Slides
Nesta aula o aluno trabalhará sobre uma nova apresentação, utilizando mais algumas
ferramentas de formatação e ainda visando aprender mais algumas dicas de como
vender pela internet e principalmente pelas mídias sociais, conhecendo também o
Socialize. Nesta aula também o aluno irá modificar temas, formatar os planos de fundo,
inserir efeitos, como textura, transição e animação. Também formatará as fontes e
parágrafos. Além conhecer um pouco mais sobre o significado de algumas cores.
- Áudio e Vídeo
Nesta aula será feita a formatação dos slides de uma apresentação já pronta, além disso,
o aluno conhecerá mais algumas informações sobre o simulador de ganhos do Socialize.
Incluindo também o aprendizado sobre as ferramentas de áudio e vídeo. E logo no final,
será apresentado o vídeo do Socialize, disponibilizado no site do mesmo.
- Imagens, WordArt e ClipArt
Nesta aula será feita uma apresentação de uma nova marca fictícia de sapatos. Porém,
focando na inserção, edição, efeitos e outros tipos de imagens que podemos inserir em
uma apresentação do PowerPoint.
- Gráficos, Tabelas e SmartArt
Nesta aula iremos trabalhar com uma apresentação que mostra o lucro de uma empresa
no período de três anos, com isso, serão utilizados gráficos, tabelas e SmartArt, para
apresentação dos dados.
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- Formas e Efeitos
Nesta aula, trabalharemos com formas e afeitos, aplicando-as em diversas situações,
como em diagrama de blocos, uma figura feita com um conjunto de formas, etc. Serão
vistos os tipos e grupos de formas, estilos, significados, etc.
- Diagramas e Organogramas
Nesta aula o aluno aprendera sobre diagramas e organogramas utilizando como
exemplos assuntos e curiosidades do nosso dia-a-dia, não deixando de lado as
ferramentas que o PowerPoint oferece, como o SmartArt e suas formatações.
- Hiperlinks
Nesta aula o aluno aprenderá sobre uma apresentação eficiente e como criá-la, como
utilizar Hiperlinks, escrever no slide durante a apresentação e transmiti-lo via web. O
assunto principal desta aula será baseado em algumas “Dicas para uma boa
apresentação”.
- Álbum de fotografias
Nesta aula será elaborado um álbum de fotografias utilizando todas as funcionalidades
que este recurso oferece, em conjuntos que algumas ferramentas já vistas nas aulas
anteriores.
- Novidades
Nesta aula o aluno conhecerá todas as novidades e inovações que o PowerPoint oferece.
Além disso, ele aplicará essas ferramentas em cima de uma apresentação já preparada
com o tema principal falando sobre a tecnologia.

