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Aprender Numa Tarde
Oficina de Competências Básicas em Tecnologias da Informação

A Biblioteca Municipal do Seixal disponibiliza oficinas gratuitas de iniciação à Informática desde 2003,
em parceria com a Associação Juvenil R@TO – Associação para a Divulgação Cultural e Científica.
Destinam-se a maiores de 16 anos e têm como objetivo dotar os participantes de competências
básicas de utilização do hardware e software.

A Associação R@TO, orientada para a Sociedade da Informação, disponibiliza um formador, em
regime de voluntariado, para assegurar o curso, composto por quatro módulos, e que decorrem aos
sábados entre as 15 e as 18 horas, no espaço de um mês. Em cada dia é abordado um dos temas
indicados de seguida. No final da oficina será entregue um certificado de participação a cada
formando.

Módulos
• Conceitos Gerais de Informática;
• Processamento de Texto e Formatação;
• Internet: pesquisa de informação, Mensagens Instantâneas e VoIP;
• Criação de Contas de Correio Eletrónico (Email).

Normas de participação
1. A inscrição deve ser realizada no Serviço de Informação à Comunidade, localizado na Biblioteca
Municipal do Seixal, por telefone (210 976 100) ou presencialmente, devendo o interessado, na altura
da inscrição, indicar o nome completo, contacto telefónico e morada;
2. A participação contempla a obrigatoriedade de frequência dos 4 módulos;
3. A data de realização e prazos de inscrição são anunciados nos meios de comunicação internos e
externos da Câmara Municipal do Seixal;
4. As inscrições são aceites por ordem de chegada e têm um limite de 6 formandos;
5. No caso da não comparência, fica o interessado impossibilitado de participar nas próximas quatro
edições;
6. No caso de se verificar a impossibilidade de participação, deve o inscrito informar o Serviço de
Comunidade da Biblioteca Municipal com a antecedência de pelo menos 24 horas, caso contrário fica
impossibilitado de participar nas próximas quatro edições;
7. Dada a forte adesão à oficina, os participantes podem participar uma única vez, podendo
reinscrever-se passadas 6 edições;
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8. Há lugar a lista de espera, num total de três interessados, recebidos por ordem de chegada.
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