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Clique Sem Idade #Continuamos Ligados!
As novas Tecnologias podem e devem ligar as PESSOAS, criando oportunidades de
partilha de conhecimentos, experiências e de diálogo entre gerações, facilitando
também, a divulgação da riqueza e diversidade cultural do território de Palmela.

Ligue-se …. Às novas Tecnologias
Pesquise … para Conhecer, Debater e Experimentar
Viaje on-line … Tradições/Cultura/Gastonomia do
Município de Palmela
Ligue-se
|O que é?
Criado em 2009 pela Câmara Municipal, procura facilitar a inclusão digital dos adultos
idade mais do concelho, atendendo à importância do acesso às Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) em todas as idades e valorizando o direito à
educação ao longo da vida. Desde o seu início frequentaram o projeto cerca de mais
de 600 participantes, que adquiriram competências TIC, reforçaram oportunidades de
participação na comunidade e envolveram-se em iniciativas intergeracionais.

|Público – alvo: população a partir dos 55 anos residente no Município.
|Objetivos:


Contribuir para a inclusão social e digital dos adultos idade mais.

|Informações:
21 233 66 06 | decs@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt
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Introdução aos conceitos Básicos
Na informática utilizam-se diversos termos que querem dizer o seguinte:
Conceito
Hardware

Explicação
Tudo o que conseguimos tocar (monitor, rato, torre, cd, dvd,
pen, etc)

Software

Tudo

o

que

não

conseguimos

tocar,

mas

é

necessário

(programas como:Word, Internet, Sistema Operativo, etc.)

Sistema Operativo

É o programa/sistema, que faz operar/trabalhar o PC. (Linux,
Macosx, Windows, etc.)

Word

Processador de texto do programa microsoft office. Serve para
escrever cartas, relatórios, memorandos, etc.

Internet (WWW)

Rede internacional onde todos os computadores se ligam, para
ver/trocar informações (World Wide Web) www.___.___

E-mail

Forma de troca de correio através da internet, caracteriza-se
pelo (@). ___@___.__

Browser/Navegador Programa que nos permite ligar à internet (www), como por
exemplo: Internet Explorer, Firefox , Google Chrome (

)

entre outros.

Motores de Busca

Endereços de internet (www) que nos permitem procurar toda e
qualquer

informação

existente

na

www

(www.sapo.pt,

www.google.pt, www.iol.pt, etc.)

Pastas

Local que criamos para guardar documentos escritos, imagem,
filmes, música, etc.

Ambiente de

Página principal do computador, a partir de onde podemos

trabalho

aceder a todo o computador e às suas pastas.

Redes Sociais

As Redes Sociais Virtuais são espaços específicos na Internet,
que permitem partilhar dados e informações (Facebook, Hi5,
entre muitos outros).

Mensageiros
Messenger´s

/ Programa de comunicação instantânea na Internet [Windows
Live

Messenger

(Microsoft),

Google

Talk

(Google),Sapo

Messenger (Sapo)].
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O que é um computador e quais os seus componentes:
Um computador (PC) tem diversos componentes, sendo os mais visíveis e
importantes os seguintes:
Imagem

Nome e Função
Torre – Local onde estão todos os componentes não
visíveis

e

necessários para o

(cérebro,

funcionamento

conhecimento,

leitores

do

PC
de

cartões/pen´s/CD/DVD, etc.)
Teclado

–

Local

onde

escrevemos

e

transmitimos

ordens/comandos para o nosso PC, funciona como as
antigas máquinas de escrever (

).

Rato – Funciona como nosso “braço direito”, serve para
nos auxiliar a transmitir comandos (botão esquerdo) ou
verificar opções (botão direito). Abrir (duplo clique),
selecionar (um clique).
Monitor – É onde nos é apresentado tudo o que é
necessário, onde damos ordens/comandos, através do rato
e teclado, vemos filmes através de DVD, ou vemos o email através da www.
PC Portátil – Computador que junta torre, teclado e
monitor num só. Funciona da mesma forma que um PC
normal.
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Como ligar um PC:
Para ligar um PC deverá clicar no símbolo de ligar, igual ao da
imagem, que se encontra na torre e no monitor do seu PC.
Após clicar no botão, deverá aguardar até aparecer a imagem
do seu sistema operativo e após, o seu ambiente de trabalho
(como abaixo poderão ver).

Sistemas Operativos:
Existem

diversos

sistemas

operativos,

ou

seja,

programa/sistema,

que

faz

operar/trabalhar o PC (Linux, Macosx, Windows, etc.)
Linux – Sistema Operativo de licença
livre;
Macosx – Sistema Operativo da Apple;
Windows

–

Sistema

Operativo

da

Microsoft; o mais utilizado.

Uma vez que o Windows é o sistema operativo mais utilizado, o Clique Sem Idade
privilegia nas sessões de Noções Básicas de Informática, o Windows.
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Como criar uma pasta:
Para criar qualquer pasta (local que criamos para guardar documentos) no seu
computador, primeiro temos de definir onde a queremos criar.

No ambiente de trabalho, coloca a seta do seu rato (

pasta e clica com o botão direito do rato ( o de opções

esquerdo (o de selecionar

) clica em

) no local onde quer criar a

) depois, com o botão

e de seguida em

.

Em qualquer pasta existente, pode fazer do mesmo modo, ou clicando em
com o botão esquerdo do rato e depois escrever o nome a dar à pasta.
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Como aceder a qualquer local/pasta no PC:
Para aceder a qualquer pasta no seu computador, primeiro tem de saber onde esta se
localiza, como por exemplo, aceder ao processador de texto

.

Deverá clicar em Iniciar, Todos os programas, Microsoft Office e depois em
.
Exemplo:
Para aceder ao

deve

deslocar o seu rato, a partir
do iniciar, até à localização
desejada (sempre na vertical
e/ou na horizontal. Nunca na
diagonal).
Para abrir o

deve

clicar, com o botão esquerdo
do rato, uma vez em cima do
logo do

.
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Para abrir qualquer pasta, faz-se da mesma forma, clicando sempre no caminho de
acesso à pasta desejada.
Por exemplo, aceder a uma pasta pessoal em os meus documentos. Clicar em
Iniciar, Os meus documentos, e selecionar a pasta desejada ao efetuar um duplo
clique (dois toques rápidos no botão esquerdo do rato).
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Introdução aos termos e funções básicas do Word
Ao iniciar o

temos de ter alguns conhecimentos básicos, tais como:

 Para mudar de linha/fazer parágrafo, devemos clicar na tecla Enter (

).

 Para dar espaço entre palavras, devemos clicar na tecla espaço (
 Para apagar letras, devemos clicar na tecla de apagar/backspace (
 Para fazer letras maiúsculas, devemos clicar/ligar a tecla caps lock (

).
).
)e

desligar/clicar novamente quando já não precisarmos.
 Para minimizar, maximizar e fechar o word, o qualquer janela, deve clicar no
respectivo ícone (
Tipo de Letra

), em caso de dúvida, ir com o rato e esperar.

Tamanho da Letra

Qualquer documento de

, quando é aberto, apresenta a barra que se

encontra em cima, este é onde estão todos os comandos para trabalhar o nosso
documento.
Para qualquer comando, antes de o seleccionarmos, com o botão esquerdo do rato,
se esperarmos o

diz-nos o que aquele símbolo quer dizer/fazer, como é o

caso do
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Como Guardar um documento:
Para guardar o seu documento, para posterior visualização/continuação, deverá ir a
Ficheiro, Guardar Como, Cria/abrir uma pasta com o seu nome e depois gravar na
localização desejada.

Já dentro da pasta desejada/criada, deverá clicar em Guardar.
E assim saberá, sempre, onde se encontram os seus documentos.

Para Guardar o documento numa Pen:
Clica em FICHEIRO, GUARDAR COMO, O MEU COMPUTADOR, seleccionar a drive /pen
(E:/G:/f:/…) desejada e clicar em ABRIR e depois GUARDAR (dentro da pen
desejada).
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Abrir um documento de Word
Guardado numa pasta pessoal, em Os meus Documentos
Para abrir o documento guardado, para ver/editar, deverá ir a:
INICIAR, OS MEUS DOCUMENTOS, pasta pessoal (duplo clique) e duplo clique no
documento desejado.

Duplo clique para abrir, ou
um clique e depois em ENTER (

), ou ainda em botão direito do rato ( o de opções

) e depois clicar em Abrir
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Editar/trabalhar um documento de Word:
Depois de abrir o seu documento criado e guardado vamos trabalha-lo efetuando as
seguintes operações:


Copiar, Cortar e Colar um texto -



Colocar marcas e/ou numerações -



Inserir Cabeçalho e/ou rodapé -



Inserir Número de página -



Formatar parágrafo -



Para qualquer função, simples, que desejarmos, podemos sempre clicar no

;

botão direito do rato (o nosso “braço direito” na informática) e optar pelo que
desejamos fazer, mas primeiro devemos seleccionar o texto a alterar/editar
(com o botão esquerdo do rato, deixando o dedo desde o ponto inicial ao ponto
final do texto a editar):



Caixa de formatação do texto.



Zona

onde

podemos

cortar,

copiar

e

colar

um

texto/imagem de onde e para onde quisermos.



Zona de formatação, onde podemos alterar o tipo de

letra de parágrafo, inserir marcas, numerações e alterar o
estilo de escrita.


Zona onde podemos pesquisar palavras na www,

sinónimos e traduzir palavras.
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Como Inserir uma Imagem:
Para inserir uma imagem deverá ir ao separador INSERIR, escolher IMAGEM e
depois localizar a imagem desejada, seleccionar e clicar em Inserir.



Caso queira alterar uma imagem, em cima da imagem podemos efectuar a
mesma operação de formatação, botão direito e escolher o que desejamos
efectuar:
 Para verificar o que faz cada botão basta ir
com o rato em cima do mesmo e esperar que o
nos diga. Como na figura.
 As opções sumidas, que não estão a preto, é
porque não as podemos escolher (com o botão
esquerdo do rato).
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Exercício para escrever e editar texto
Assim sendo, podemos alterar o texto como quisermos, bastando para tal clicar no
início do texto, a alterar, com o botão esquerdo (deixar o dedo) arrastar o rato ao
longo da linha e largar no final. Em seguida, ir aos ícones/símbolos em cima (ou
então, clicar no botão direito do rato) e clicar no que queremos fazer.
Exemplo:
Selecionámos o texto, do início ao fim da frase (com o
botão esquerdo do rato, deixando o dedo) e depois
clicámos em negrito, realçando a sua cor e alinhamento
à esquerda, alinhando o texto.
Poderíamos também alterar cor, alinhar, etc. Sempre da mesma forma.
Para praticar escreva o seguinte texto, exatamente como se encontra, excerto o que
se encontra dentro de parêntesis:

EXERCÍCIO 1.

1. Escreva o seguinte Texto
“Sou interrompido por uma enorme brisa que atira as peças todas no chão.
Começo a ouvir o telemóvel a tocar, a tocar cada vez mais alto … Acordo
sobressaltado. Será que faz sentido as gerações andarem tão afastadas, na
rua, no autocarro …? Sinto que precisamos de novas formas de convívio.
Devemos olhar para as pessoas não como novos e idosos, mas como pessoas,
cada uma com o seu potencial para oferecer à sociedade.”
“O frigorífico e o telemóvel” - Conto Intergeracional, alunos 12º G, Escola Secundária de Palmela
(2012/2013), participantes Clique Sem Idade Palmela, janeiro 2013
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2. Depois de escrever o texto, faça o seguinte:
1. Colocar o Título ao centro da página com letras MAIÚSCULAS, tamanho 20, Arial,
Bold, Itálico, sublinhado e de cor Azul
2. Justificar texto e colocar o tipo de letra Arial 14; fazer parágrafos; dar espaço entre
as palavras e entre as linhas, colocar n.º de página.
3. Inserir imagem no documento
4. Inserir cabeçalho (alinhar à direita) e rodapé (ao centro)
5. Guardar documento criando uma Pasta.
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Internet

Para aceder/navegar na Internet (Rede internacional onde todos os computadores se
ligam, para ver/trocar informações (World Wide Web) www.___.___) deverá clicar
num Browser/Navegador [Programa que nos permite ligar à internet (www), como
por exemplo: Internet Explorer, Firefox , Google Chrome (
Para exemplificarmos vamos mostrar o Internet Explorer (
são muito semelhantes.

) entre outros.]
), sendo que os restantes

Quando clica no ícone , aparece-nos uma primeira página a que se dá o nome de
Home Page (página de casa – nossa página favorita), essa página pode ser alterada
para as que quisermos.

Barra de endereço, onde deve colocar o endereço para onde quer ir (www.__.__)
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Para dirigir-se para o site (endereço) desejado, deverá clicar na barra de endereço,
apagar o que lá se encontra (com a tecla
) e depois digitar o endereço desejado.
Como por exemplo um motor de busca [Endereços de internet (www) que nos
permitem procurar toda e qualquer informação existente na www (www.sapo.pt,
www.google.pt, www.iol.pt, etc.)]



Na barra onde diz pesquisar podemos procurar/pesquisar o que quisermos, para
isso basta escrever o que pretendemos e clicar em pesquisar.



Após isso aparece-nos uma listagem de sites (como se fosse uma biblioteca de
livros por ordem de importância e consultas) que podemos aceder, ver,
imprimir e fazer o dito bolo.
Para acedermos ao site que queremos clicamos com a
mãozinha do rato ( ) em cima do título (em azul) do site
(como se fosse um livro) que desejamos consultar.
O endereço muda
automaticamente para o site.
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INTERNET SEM FIOS (Rede WIRELESS gratuita)


Acesso wireless interior (aberto ao público):

Cinema S. João - Palmela
Biblioteca Municipal de Palmela e de Pinhal Novo / Pólo da Marateca
Centro Cultural do Poceirão
CRJ Quinta do Anjo
CRJ Palmela
Hotspot Mercado Municipal Pinhal Novo



Acesso wireless exterior (aberto ao público):

Centro Histórico Palmela - Espaço para CLICAR
Largo S. João Palmela
Jardim José Maria dos Santos - Pinhal Novo
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Endereços na Internet









www.cm-palmela.pt
www.juventudeinteractiva.org
www.portaldocidadao.pt
www.portaldasfinancas.gov.pt
www.portaldasaude.pt
www.seg-social.pt
www.inatel.pt
www.seniorvirtual.net










www.abola.pt
www.record.pt
www.rtp.pt
www.sapo.pt
www.google.com
www.google.pt
www.google.es
www.google.it

Os endereços são compostos por 3 partes [sempre divididos pelo ponto (.) e sem
espaço entre palavras]:
www – significa World Wide Web (Rede de alcance Mundial, onde se ligam
todos os PC´s).
.__________. – O que está entre os pontos é o endereço propriamente dito
(como se fosse o endereço de nossa casa [Av. Da Liberdade n.º1, 2950 Palmela].
pt/it/es/com/org/net – É o que nos diz onde está o site/endereço, ou seja se é
em Portugal (pt), Espanha (es), Itália (it), se é empresa comercial (com), se é
uma organização (org) ou outros (net).

Se escrevêssemos um endereço escreveríamos:
Numa carta: Av. Da Liberdade n.º1, 2950 Palmela. Portugal
Para um site: www.____________________________.pt,
Ou seja é sempre muito semelhante ao que já estamos habituados.
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Como copiar um texto da Internet (WWW) para o Word:
Para praticar entre no site www.cm-palmela.pt , e onde diz pesquisar escreva
CLIQUE SEM IDADE clique na tecla ENTER (

).

Quando aparecer a listagem, clique ( ) no primeiro artigo, seleccione o texto
(do início ao fim da frase, com o botão esquerdo do rato, deixando o dedo)
edepois deve clicar com o botão direito (opções) e seleccionar copiar.

Abrir o
No

- INICIAR, TODOS OS PROGRAMAS, MICROSOFT OFFICE,
, clicar em COLAR

.

para visualizar o que copiámos.
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EXERCÍCIO 2.

Palmela, uma terra a descobrir…

Entre a serra e a planície, o olhar perde-se no horizonte sem fim. Terra
de contrastes, o concelho de Palmela estende-se ao longo de 460 Km2,
entre o Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do
Sado, entre os hectares de vinha e as povoações hospitaleiras, entre a
história milenar e a comodidade da vida metropolitana.
In http://turismo.cm-palmela.pt
1. Pesquisar na Net informação sobre o concelho de Palmela
2. Copiar o texto da Net para Word
3. Inserir uma imagem
4. Guardar ficheiro numa Pasta
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Como Imprimir:
Caso queira IMPRIMIR (colocar em papel), deverá ir a FICHEIRO, IMPRIMIR.
2010

2003

Página 23 de 33

Criar uma conta de e-mail/caixa de correio eletrónico
Um e-mail (forma de troca de correio através da internet, caracteriza-se pelo
(@). ___@___.__) é como se fosse a vossa caixa de correio em casa. Ou seja,
tem uma direção (Av. Da Liberdade n.º1, 2950 Palmela. Portugal) e uma caixa
de correio (e-mail) que está alojada/aparafusada numa parede e vocês têm uma
chave (password/palavra chave) para poderem abrir o vosso EM@il.
Existem diversos sítios/sites onde podem alojar a vossa caixa de correio
eletrónico (E-mail), tais como www.gmail.com (da Google) www.sapo.pt (da
Portugal Telecom), www.hotmail.com (da Microsoft).
Para aprenderem ensinaremos através do www.sapo.pt, para tal na internet (

), devem aceder ao site www.sapo.pt e clicar no
web.mail.sapo.pt/ de seguida clicar em Criar Conta

e depois em

E preencher o questionário até ao fim (escrever num papel o e-mail e a
password, para nunca esquecer [muito importante]).

Depois de criar o e-mail, deve sair da Internet e voltar a entrar em www.sapo.pt,
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Como entrar no E-mail/Caixa de correio eletrónico:

Deve clicar em
e depois em
preencher com os dados que
deu na criação do seu e-mail [(para fazer o @ deve clicar em (Alt Gr + 2)]

. Clicar em

e entrar na sua caixa de correio electrónica.
Exemplo:

Caso o seu e-mail seja de www.gmail.com
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E-mail/Caixa de correio eletrónico

Caixa de Entrada – Onde caem/entram as mensagens que nos são enviadas.
Enviados – É onde ficam registados/copiados todos os e-mail que enviamos.
Lixo – É para onde enviamos todos os E-mail/cartas que já não queremos na
nossa caixa de correio electrónico.
Rascunhos – É onde ficam guardados E-mail´s que começámos, não enviámos,
mas que queremos guardar para depois continuar e enviar.
Spam – É todo o correio electrónico não solicitado/publicidade.
Calendário – Agenda de actividade que podem ir marcando para não esquecer.
Contactos – Agenda de contactos, onde fica registado todos os E-mail´s.
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Como abrir um E-mail:
Para abrir uma a mensagem/E-mail deve clicar duas vezes, com o rato,(
cima do nome de quem enviou a mensagem.

) em

Nosso E-mail

Mensagem não Lida
De quem é o E-mail recebido

Qual o Assunto do E-mail

Data

Anexo

Após clicar duas vezes, com o rato,( ) em cima do nome de quem enviou o Email, aparece-nos uma caixa (O E-mail propriamente dito).

Com o texto e anexo. Para visualizar o anexo deverá fazer um clique, com o rato,
em cima da disquete (
) e depois ABRIR, GUARDAR ou CANCELAR a
transferência do ficheiro/anexo/foto/documento.
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Como criar e enviar um E-M@il:
Para escreve e enviar um e-m@il clica em
enviar (___@___.__), coloca o

digita

quem deseja

e o que deseja escrever na caixa maior, e

se desejar anexar um documento (
seleccionando o documento onde o guardou (pasta pessoal).

), procurando e

Quando anexamos os ficheiros, eles vão aparecendo (o nome) por debaixo do
clip´s ( ) e poderá removê-lo/apagar do seu E-mail, clicando na mensagem
.

Após

, o

, o

,

e anexar um

ficheiro ( ) e escrita a sua mensagem no corpo de texto. Poderá
E-mail,

clicando

no

,

pedindo

ou

não

o seu
e/ou

.
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EXERCÍCIO 3.

1. Enviar uma mensagem por correio eletrónico a um/a colega
2. Ler as mensagens recebidas
3. Enviar uma mensagem com anexo
4. Guardar o ficheiro recebido em anexo
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Redes Sociais
As Redes Sociais Virtuais são espaços específicos na Internet, que permitem
partilhar dados e informações, das mais diversas formas (textos, arquivos,
imagens fotos, vídeos, etc.).
Existem diversas Redes Sociais, sendo as mais conhecidas o Facebook, o Hi5.
Para ter o seu

basta aceder a

www.facebook.com, preencher os
dados e

.

A partir daqui é encontrar os seus
amigos na net e partilhar dados e/ou
informações.

Para ter o seu

basta aceder a

www.hi5.com, , preencher os dados e
.A partir daqui é partilhar
dados e/ou informações, com todos os
que tenham o seu endereço de

.
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Mensageiros / Messenger´s
São programa de comunicação instantânea na Internet [Windows Live Messenger
(da Microsoft), Google Talk (da Google),Sapo Messenger (do Sapo)].
Estes programas estão relacionados com os E-mail´s, ou seja quem tem um Email

da

Microsoft

só

pode

utilizar

o

Windows

Live

Messenger

(____@hotmail.com; _____@live.com.pt), quem tem um E-mail da Google só
pode utilizar o Google Talk (___@gmail.com) e quem tem um E-mail do Sapo só
pode utilizar o Sapo Messenger.
Para ter acesso aos mensageiros terá que instalá-los no seu pc, acedendo aos
sites.
http://www.google.com/talk/intl/pt-BR/
http://messenger.sapo.pt
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Após aceder aos mensageiros deverá adicionar os seus contatos de E-mail, para
poder enviar mensagens instantâneas e assim efectuar conversa escrita, vídeo e
falada através destes programas.
Contactos de E-mail

Conversação com um contacto

SKYPE

Google Talk

Sapo Messenger

EXERCÍCIO 4.
1. Convidar um amigo/a, no chat, para conversação
2. Falar com vários amigos/as no chat
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INTERNET EM SEGURANÇA |é sempre bom saber
Linha Ajuda Internet Segura – dias úteis 14h -19h
Objetivo: esclarecer crianças, jovens, educadores e a comunidade em
geral sobre questões relacionadas com o uso de tecnologias,
promovendo a adoção de práticas seguras de presença e de navegação
online

EVITE dar a conhecer informação sobre:


as suas condições económico-financeiras (nº de contas bancárias, etc…)



o local onde reside ou habitação secundária



o seu número de telefone



a localização da escola dos seus netos
NOS BLOGS EVITE dar a conhecer:



fotografias que mostrem a entrada da sua casa



fotografias do/s seus veículos (carros, motos) ou, de veículos da sua
família, em especial da matricula



fotografias de familiares, sobretudo dos netos (crianças/jovens)



fotografias eróticas para evitar que sejam integradas em sites do tipo
NO MSN E OUTROS PROGRAMAS EVITE:



Adicionar pessoas que não conhece
NOS CHATS (SALAS) de CONVERSAÇÃO: Não dê



o número de telefone, endereço ou qualquer informação importante

sobre si e familiares a pessoas desconhecidas
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