Cursos Opcionais
Criação de
Apresentações Digitais

Qualificação adquirida

Conteúdo
O uso de sistemas de
projeção digital em escolas
de todo o mundo está
se tornando cada vez
mais comum. Durante
as aulas, professores
usam esses sistemas
como ferramentas de
comunicação com seus
alunos. Quando bem feitas,
apresentações digitais
podem facilitar a retenção
dos alunos, mas por outro
lado podem também
distraí-los em relação à
mensagem do educador.
Tudo vai depender da
atuação e habilidade

de cada professor em
conquistar a atenção dos
seus alunos. Todavia, saber
combinar a oralidade
com apresentações
digitais pode ser eficaz
para prender aatenção
dos alunos. Neste
módulo serão realizadas
atividades práticas
sobre o emprego das
apresentações digitais no
ensino e aprendizagem. A
abordagem deste módulo
trata sobre a criação de
apresentações simples,
ramificadas e eficazes
para reter atenção dos

alunos. Sobre a inclusão
da escrita e de elementos
visuais para produção de
apresentações digitais,
sobre o tempo estimado
e desenvolvimento das
apresentações digitais.
Sobre processos e fluxo
de trabalho e quando a
mesma classe de alunos
participa da criação da
mesma apresentação
digital. Serão tradadas
também as temáticas
sobre disposição e layout
e, conceitos quanto à
distribuição escolar das
apresentações digitais.

Após a conclusão do
curso, o participante
estará habilitado a:
•

Explorar os recursos
das ferramentas de
apresentações digitais;

•

Elaborar uma boa
apresentação digital;

•

Inserir no contexto
escolar as aptidões
de utilizar técnicas
e melhores práticas
para formular
apresentações digitais.

Modalidade do curso: EaD com tutoria assistida e comunicação assíncrona
Ambiente do curso: Plataforma LMS Topict Education

Pré-requisitos técnicos para participar do curso
Noções básicas de uso do
computador e da internet.

Resolução da tela: 1024 x
768.

CPU: 300 MHz ou superior.

Sist. Operacional: Windows
XP (ou posterior) ou Mac
OSX ou iOS ou Android.

RAM: 512 Mb ou superior.
INPUT: Mouse e Teclado.

Navegador: Gloogle
Chrome 4 ou Firefox 3

(recomendados), Internet
Explorer 9 ou posterior.
Plugin para Navegadores:
Flash Player 10; Java.
Placa de som: Qualquer
placa básica de som
(verifique a configuração do
seu computador).

Firewall: 1935 aberto.
Verifique isso nas
configurações de firewall.
Conexão recomendada
à internet: 3 Mbps de
velocidade (download) e 512
Kbps de velocidade (upload).

Público-alvo
•
•

Professores do Ensino Fundamental I, II e Médio
Diretores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino
Fundamental e Médio

•
•
•

Coordenadores de Formação
Diretores e Coordenadores de Tecnologia Educacional
Diretores e Vice-Diretores

Obs.: As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico, sem autorização escrita da Topict Learning.

