Quinzena das Tecnologias da Informação e Comunicação no Espaço Internet
O Espaço Internet de Tavira, irá promover a Quinzena das Tecnologias da Informação
e Comunicação, de 18 a 29 de Maio, onde terão lugar um conjunto de acções
formativas que permitirão aos participantes ter um primeiro contacto com a
informática, especificamente nas áreas de Internet, E-mail e Messenger.
Os cursos decorrerão entre as 09h00 e as 12h00, e terão uma duração de 8 horas por
módulo. A iniciativa é de participação gratuita e as inscrições estão abertas, para tal
devem os interessados contactar o Espaço Internet pelo 281 320 500, extensão 279.
Do programa dos cursos, consta o seguinte:
Introdução à Internet
Acesso à Internet usando um computador
Navegadores de Internet
Endereços na Internet
Motores de Busca
Introdução ao Correio Electrónico (E-mail) e Mensagens Instantâneas (MSN
Messenger)
Serviços de Correio Electrónicos
Características do Correio Electrónico
Contactos e Endereços de E-mail
Anexos: Envio de Documentos, Imagens, entre outros.
Devoluções
Estas acções de formação terão continuidade, futuramente, com outros módulos
dedicados ao processamento de texto e outras ferramentas de software, para que
seja possível aos formandos efectuarem o exame de obtenção do Diploma de

Competências Básicas, a certificação formal das suas capacidades em
Tecnologias de Informação e Comunicação.
O protagonismo que as tecnologias de informação têm adquirido na nossa sociedade,
não só ao nível do trabalho, como também do lazer, e o acesso ao conhecimento,
evidencia o problema da info-exclusão.
A criação de Espaços Internet, de acesso público e gratuito, orientados por
monitores, foi uma medida prioritária da Iniciativa Internet, que surge como a
resposta eficaz a uma sociedade cada vez mais exigente. Como tal, verifica-se a
necessidade de se estender a sua utilização a outros utilizadores que até aqui não
têm sido frequentadores do Espaço Internet.
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