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O curso de Internet 11 Essencial foi desenvolvido pensando 

nas reais necessidades de um aluno iniciante. Neste curso, o aluno 

aprende o essencial a respeito da navegação da internet. 

Preocupamo-nos em mostrá-lo como funciona o acesso à internet e os 

equipamentos necessários para estabelecer uma conexão, além de 

ensinar os recursos de webmail, buscas e comunicadores online, tudo 

isso de forma prática e bem diversificada.  

 

Ficha Técnica: 

 

Carga horária média: 6 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: preparar o aluno para usufruir com facilidade dos navegadores de internet, serviços de 

webmail, comunicadores online e buscas além de ensinar como a conexão com a internet é 

estabelecida.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  
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Conteúdo do Internet 11 Essencial: 

 

Atividade 01 - Navegando na Internet: Explica-se o que é Rede e Internet, como funciona a 

conexão com a internet e qual o equipamento necessário para navegar. Em seguida são apresentados 

os diferentes tipos de conexão. Inicia-se a navegação com o Google Chrome e descrevem-se as 

mensagens de erro dos navegadores.  

Atividade 02 - Pesquisa na Internet: É ensinado como pesquisar por informações com mais 

eficiência usando dos recursos de pesquisa do Google.  

Atividade 03 - O Webmail: Como criar uma conta de e-mail e como utilizá-la.  

Atividade 04 - Comunicadores Instantâneos: São explanados os programas de mensagens 

instantâneas. É ensinada a instalação do Skype para o ambiente moderno do Windows 8 e para 

Windows Desktop, além de conhecer todos os seus recursos de chat, ligações e videoconferências. 


