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I - EMENTA

O Excel é uma das ferramentas essenciais para qualquer profissional,  independentemente da sua área de
atuação. Em empresas do mundo inteiro, as pessoas o utilizam com diversas finalidades — desde como
uma calculadora  improvisada até  para  controlar  grandes bancos  de  dados —,  sempre  para  facilitar  as
atividades de qualquer trabalho.Aplicações avançadas das funções, Tabela Dinâmica (PivotTable), Validação
de Dados, Organização, Atalhos teclado, Congelamento de painéis,  Endereços Relativos, Absolutos e Mistos
(Cifrão ($)), Gerenciador de Nomes e Tabelas Inteligentes, Compartilhando pastas de Trabalho, Controlando
alterações em uma pasta compartilhada, Funções Financeiras, Importação de dados e arquivos, atualização
automática, Query para consultas personalizadas, Formatação Condicional, Cálculos com data e hora, Testes
de Hipóteses e Analise de Dados, Automação com Formulários, Automação com Macros.

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES

Competências Habilidades
Utilizar as ferramentas do pacote Office. Utilizar os
recursos  disponíveis  dos  programas  planilha
eletrônica  –  Excel  -  compilar  e  organizar  dados,
realizar cálculos,  gerar gráficos para  apresentações,
relatórios e até para fazer análises e estatísticas.

Utilizar  aplicativos  de  informática  gerais  e
específicos para gerenciamento das atividades na área
de administração.  Utilizar equipamentos e acessórios
específicos para a área de administração. Alimentar
os  sistemas  operacionais  das  diferentes  áreas  das
organizações  empresariais.   Organizar  banco  de
dados  de  fornecedores  das  diferentes  áreas  das
organizações empresariais.  Elaborar relatório.
Utilizar a Internet como fonte de Pesquisa. 
Elaborar  formulas  e  funções,  tabular  e  analisar
grandes  volumes  de  informações,  indicadores  e
também relacionar os dados coletados entre si, para
gerar resultados que possibilitem análise e até tomada
de decisão.

III – BASES TECNOLÓGICAS

Copiar e colar; formatação de células; operações de soma, subtração, divisão e multiplicação com fórmulas;
mesclar  células;  localizar  e  substituir;  tirar  linhas  de  grade;  filtrar;  ocultar/desocultar  linhas  e  colunas;
inserir/editar comentário; zoom e visualização; copiar/mover planilhas; inserir gráfico; tabela dinâmica; criar
formas. Fórmula lógica (se, e); fórmulas de texto; fórmulas de data e hora; classificar; procv; esconder títulos
e guias de planilhas; rastrear fórmulas; texto para colunas; remover duplicatas; agrupar/desagrupar; proteger
planilhas;  colar  especial;  congelar  painéis.  matemáticas/engenharia/finanças;  painel  de  seleção;  gerenciar

http://www.impacta.com.br/blog/2017/05/12/veja-como-calcular-porcentagem-no-excel/
http://conteudo.impacta.com.br/aula-criando-um-banco-de-dados-a-partir-de-uma-tabela-no-excel
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nomes;  gravar  e editar  macros;  compartilhar pasta de trabalho e realçar  alterações;  colar  com vínculos.
 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas  teóricas  e  práticas  no  laboratório  de  informática.  Uso  de  computadores.  Lousa,  trabalhos  com
exposição de textos e apostilas para criação de ambiente para aprendizado. Utilização do Computador para a
visão e compreensão de sua operacionalidade e do uso do sistema operacional  e aplicativos de planilha
eletrônica  e  Data  Show  para  demonstração  de  exemplos.  Uso  de  avaliação  como  forma  e  reforço  de
aprendizagem.

V – RECURSOS NECESSÁRIOS

Lousa, pincéis para quadro branco, projetor, material impresso e digitalizado, computadores com sistema
operacional Windows, aplicativos de escritório e Internet.

VI - AVALIAÇÃO

1. Avaliação Diagnóstica:
Desenvolvimento de uma atividade diagnóstica com a finalidade de identificar as capacidades e deficiências
dos alunos em relação ao uso de computadores.
Cada aluno será questionado sobre seus conhecimentos e habilidades em informática com o objetivo de
conhecer o nível de cada aluno, para não ocorrer de algum aluno fazer alguma atividade prática sem ter um
conhecimento mínimo necessário. No caso de não ter conhecimentos ele será devidamente instruído.

2. Avaliação Formativa:
A avaliação será contínua e cumulativa podendo ocorrer atividades avaliativas para complementar as notas,
serão 3 notas atribuídas ao longo do semestre.

3. Avaliação Somativa (Final)
Durante o curso os alunos serão avaliados por meio de atividades práticas que serão convertidas em nota.
Essas atividades serão referentes a conteúdos abordados no decorrer do curso, proposto nesse plano de aula.
O  objetivo  dessa  avaliação  é  verificar  se  o  aluno  adquiriu  os  conhecimentos  básicos  necessários  para
utilização de um computador e os programas descritos acima de maneira satisfatória e autônoma.

VII - BIBLIOGRAFIA

Planilha eletrônica (Excel) - Clayton Ferreira Santos - LAVRAS – MG -  2011 -  
APOSTILANDO. Disponível em <http://www.apostilando.com.br
CINTO, A. F.; Góes, W. M. Excel Avançado. Novatec. 2 ed. 2015.
FERREIRA, M. C. Informática Aplicada. Editora Érica. 2014.

VIII – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

01

Apresentação geral, construção do 

Acordo Pedagógico.  Sistema 

Operacional.

Apresentação geral do professor, da disciplina, do 

curso. Construção do acordo pedagógico, definições 

gerais. Area de trabalho, calculadora, pastas.
02 Introdução ao programa de Planilhas: 

Excel. Criação e edição de planilha.

Conceito de Planilhas e células. Limites da planilha; 

Inserção e nomeação de planilhas; Formatação de 

células, preenchimento de séries; Inserção de bordas. 

Visualização de impressão. Fórmulas básicas com 
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operadores matemáticos.

03

Planilha Eletrônica: Formatação de 

Células e Planilhas, Manipulação de 

Planilhas, Fórmulas matemáticas e 

funções básicas.

Selecionar Intervalos Contínuo e Alternado; 

Adicionar e Remover Linhas e Colunas; Inserir, 

Excluir e Renomear Planilhas; inserir, excluir linhas 

e colunas. Exercícios com fórmulas matemáticas 

envolvendo

04

Planilha Eletrônica: Formatação de 

Células e Planilhas, Manipulação de 

Planilhas, Fórmulas matemáticas e 

funções básicas.

Funções Máximo, mínimo, media, maior e menor.  

Exercícios

05

Planilha  Eletrônica:  Formatação  de

Células  e  Planilhas,  Manipulação  de

Planilhas,  Fórmulas  matemáticas  e

funções básicas.

Fórmulas matemáticas, explorando porcentagens.  

Exercícios

06

Planilha  Eletrônica:  Formatação  de

Células  e  Planilhas,  Manipulação  de

Planilhas,  Fórmulas  matemáticas  e

funções básicas.

Função hoje, cálculos de juros diários.

07

Planilha  Eletrônica:  Formatação  de

Células  e  Planilhas,  Manipulação  de

Planilhas,  Fórmulas  matemáticas  e

funções básicas.

Exercício avaliativo – Gastos Mensais

08

Planilha  Eletrônica:  Formatação  de

Células  e  Planilhas,  Manipulação  de

Planilhas,  Fórmulas  matemáticas  e

funções básicas.

Lista de exercícios.  Correção

09

Planilha  Eletrônica:  Formatação  de

Células  e  Planilhas,  Manipulação  de

Planilhas,  Fórmulas  matemáticas  e

funções básicas.

Lista de exercícios.  Correção. Formatação 

condicional. Gráficos: Tipos, formatação, legenda. 

Função: SE simples

10

Planilha  Eletrônica:  Fórmulas

matemáticas e funções básicas. Gráficos

e Função Lógica.

Formatação  condicional.  Gráficos:  Tipos,

formatação, legenda. Função: SE simples

11

Planilha Eletrônica: Funções lógicas. Atividade  prática  de  utilização  dos  recursos  de

Referência  Absoluta,  Relativa  e  Mista  Funções:

SOMASE e Cont. Se.

12
Planilha  Eletrônica:  Fixação  do

conteúdo

Atividade prática de fixação do conteúdo e 

preparação para a avaliação.

13  Planilha Eletrônica: Avaliação. Atividade prática de EXCEL (Avaliação 2).
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14
Apresentação  Eletrônica:  Criação  e

edição de apresentação.

Criação  de  uma  apresentação  em  branco;

Organização de Slides; Inserção e edição de formas.

15
 Apresentação  Eletrônica:  Elementos

gráficos.

Criação de uma apresentação a partir de um modelo;

Inserção de Elementos Gráficos; 

16
 Apresentação  Eletrônica:  Animação  e

Transição de slides.

 Aplicação de efeitos de animação; Aplicação de 

efeitos de transição de slides. 

17
Apresentação  Eletrônica:  Atividade  em

dupla.

Atividade prática de elaboração de uma apresentação 

eletrônica.

18
Apresentação  Eletrônica:  Atividade  em

dupla.

Continuação de atividade prática de elaboração de 

uma apresentação eletrônica.

19
 Apresentação  Eletrônica:  Entrega  e

apresentação dos trabalhos.

Entrega e apresentação de slides dos trabalhos feitos 

pelas duplas (Avaliação 3)

20 Prova de Recuperação, substitutiva Avaliações finais de recuperação e substitutiva. 

21 Consolidação do módulo
Esclarecimentos gerais, solução de dúvidas, 

consolidação do semestre.

Assinatura professor

Ana Flávia G. Bassi

Data:

Assinatura POA

Ricardo Augusto Bueno

Data:

Assinatura OP

Ana Regina Pinheiro

Data:


