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Quem somos?

Letícia Pegoraro Garcez Samanta Quevedo da Silva

3º Semestre Arquitetura e Urbanismo 
(UFPEL)

Bolsista do projeto de extensão sobre 
oficinas de ensino/aprendizagem de 
representação gráfica e digital.

OLÁ!

4º Semestre Engenharia de Computação 
(UFPEL)

Bolsista no projeto de pesquisa memória 
transacional adaptativa para arquiteturas 
heterogêneas.



Objetivo!

Este material tem como objetivo principal dar introduzir Pacotes Offices e normas da ABNT, bem

como planejar a inclusão de alunos da Escola Família Agrícola da Região Sul em oficinas didáticas

relacionando o conhecimento agrícola à alguns programas dos pacotes Office.



O que é o pacote Office?



Office significa escritório em inglês

• Logo, pacotes Office são uma série de programas com diversas 
aplicações, que podem ser utilizadas para realização de diversas 
tarefas em diversos contextos diferentes;

• Geralmente, este tipo de pacote inclui:
• Um editor de texto;

• Um editor de slides;

• Um editor de planilhas;

• Um gerenciador de banco de dados.



Alguns exemplos de pacotes Office



Microsoft Office

• Atualmente se encontra na versão 2019;

• Inclui:

• Microsoft Word;

• Microsoft Powerpoint;

• Microsoft Excel;

• Microsoft Outlook;

• Microsoft Acess;

• Microsoft OneNote;

• Microsoft Publisher.

Dica:

As versões mais atuais dos programas adicionam nova 

funcionalidades aos mesmos, mas versões mais antigas 

apresentam um funcionamento muito parecido com as 

atualizadas.



Word

• É usado para escrever textos;

• Criar panfletos;

• Tem uma grande variedade de modelos disponíveis;

• Possui ferramentas facilitadoras como revisor de gramática;

• Possui diversas possibilidade de formatação diferente, inclusive 
com a inclusão de elementos gráficos (tabelas, imagens, etc.).









Excel

• É usado para criar tabelas, ordenar listas, entre outros;

• É possível realizar cálculos simples e complexos;

• É uma maneira muito prática de manter controles de consumo, 
renda, produção, etc;

• Possui vários recursos de personalização da planilha para facilitar 
a sua compreensão.







Powerpoint

• É uma ferramenta muito poderosa para a criação de slides e 
apresentações;

• As apresentações são personalizáveis;

• Possui recursos como animações, transições de slides, etc.;

• Conta com ferramentas para manipulação de imagem;

• Possui diversos modelos de apresentações prontos;

• É flexível, podendo criar apresentações dos mais diversos tipos 
com inúmeras características únicas, e com aparências totalmente 
distintas.









As funcionalidades dos programas Word, Excel 

e PowerPoint serão tratadas com detalhes nas 

próximas oficinas.



O que é ABNT?

Responsável pela normatização 

técnica no Brasil



Observe!



Objetivo da ABNT: Estabelecer um padrão!

Texto: KAMIYAMA, A. Cadernos de Educação Ambiental: Agricultura sustentável. Disponível em: <http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/342993.pdf>. Pág. 32. 2011. FOTO:http://www.cpmo.org.br/mokiti_okada.php Copyright 2001 - 2011 -

KORIN Agricultura Natural. 



• Estabelece um modelo único para melhor compreensão de trabalhos escolares, acadêmicos...

Textos: KAMIYAMA, A. Cadernos de Educação Ambiental: Agricultura sustentável. Disponível em: <http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/342993.pdf>. 2011



Análise
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Vídeo:

O que é e para que serve ABNT: https://www.youtube.com/watch?v=v6kflG24qoo

Material de apoio: 

• Normas da ABNT

https://www.tecmundo.com.br/tutorial/59480-aprenda-usar-normas-abnt-trabalhos-academicos.htm

• Aprendendo a aplicar as normas da ABNT utilizando o Word:

https://www.youtube.com/watch?v=b6zBAlRcJ5I

https://www.youtube.com/watch?v=v6kflG24qoo
https://www.tecmundo.com.br/tutorial/59480-aprenda-usar-normas-abnt-trabalhos-academicos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b6zBAlRcJ5I


Agradecemos a presença de todos!
Contatos:

lpgarcez@inf.ufpel.edu.br

samantaq@outlook.com


