
                                                             

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA – JOVENS E ADULTOS 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: propiciar aos jovens e adultos da cidade de Feliz e região cursos 

introdutórios e práticos que permitam a eles utilizar o computador e a Internet em 

suas atividades do dia-a-dia, envolvendo a comunidade local e salientando o papel 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul no 

desenvolvimento técnico, científico e social da região. 

 

Objetivos específicos: 

1. Permitir que os alunos utilizem computadores, praticando os conceitos 

debatidos; 

2. Diminuir a aversão dos alunos aos equipamentos eletrônicos em geral; 

3. Despertar o interesse pelo uso de computadores e Internet; 

4. Desenvolver habilidades interpessoais e conceituais da equipe através da 

troca de saberes com a comunidade; 

5. Divulgar os cursos da área de Tecnologia de Informação ofertados no IFRS - 

Campus Feliz. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL BÁSICO 

1. Introdução à Informática  

● Principais componentes de um computador 
● Funcionamento básico de um computador 

 

2. Sistema operacional Windows 

● Noções básicas do Sistema Operacional Windows 
● Utilização de periféricos de entrada e saída (prática de digitação e do 

uso do mouse) 
● Estrutura de arquivos (criação e remoção de pastas) 

 

3. Introdução à Internet 

● Prática de navegação pela WEB 
● Utilização de buscador (realizar pesquisas) 
● Redes Sociais 

 
 
 



                                                             

 

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA – JOVENS E ADULTOS 

 

Aula Data Horário Conteúdo previsto 

1 
16/09/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Apresentação do curso 
- Principais componentes de um 
computador 
- Funcionamento básico de um computador 
- Reconhecimento do teclado e do mouse 

2 
23/09/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Noções básicas do Sistema Operacional 
Windows 
- Prática de uso do teclado 
- Utilização do mouse 

3 
30/09/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Prática de navegação na Web 
- Utilização de buscador na Web 

4 
07/10/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Estrutura de arquivos (criação e remoção 
de pastas) 
- Prática de criação de arquivos e pastas 

5 
14/10/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Prática de navegação na Web 
- Utilização de buscador na Web 

6 
21/10/2019 
(segunda-

feira) 

18h45 às 
20h15 

- Redes Sociais 
- Segurança na Web 

 


