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EDITORIAL
O conhecimento é o motor da nossa sociedade.
A valorização pessoal e o aumento de competências são cada vez mais necessários, nos
dias que correm, por isso queremos chegar
mais longe e alcançar novos públicos.
As Formações Subsidiadas, em horário laboral e
pós-laboral, vêm satisfazer novas necessidades
de formação especializada, cada vez mais
exigida pelos novos paradigmas do mercado de
trabalho atual.
Os Cursos de Aprendizagem, por permitirem
aos formandos acesso facilitado às potenciais entidades empregadoras, pela formação
prática em contexto de trabalho, adquirida durante o estágio, são um exemplo de sucesso. A
Winet Institute tem presentemente 10 cursos a
decorrer e pretendemos alargar, em Setembro, o
volume de formações integradas neste modelo.
É de salientar, o trabalho desenvolvido pelo
Gabinete de Orientação e Apoio Escolar (GOAS)
com o Programa de Orientação Vocacional junto do Agrupamento de Escolas de Canedo. Os
resultados foram excelentes e pretendemos estender este e outros projetos aos Agrupamentos
da Corga de Lobão, Olival, entre outros.
Os tempos são de mudança e por isso é vital estarmos atentos a novas formas de comunicação com
o público. As redes sociais, como o Facebook,
LinkedIn, Google+, YouTube, SlideShare, são alguns dos canais onde a Winet Group está presente.
Atualmente estes meios de comunicação são uma
forma de chegar mais próximo dos formandos, formadores e público em geral. Nestas plataformas
partilhamos atividades que desenvolvemos, informação sobre os cursos, mas também, notícias e
oportunidades de emprego.
Queremos estar próximos, porque acreditamos
que “Juntos vamos construir um futuro melhor”.

O WINEWS foi realizado com a colaboração
de formadores, formandos e colaboradores
da Winet Group.

Dr. Paulo Sérgio
Diretor Geral da Winet Group
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31 de outubro

Dia Mundial
da Poupanca
No dia 31 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Poupança.
Assim, o BPI facultou uma sessão
sobre “A importância de poupar”
nas instalações da Winet-Lobão.
Esta sessão contou com cerca
de 65 participantes (formandos e
formadores) e durou perto de 75
minutos.
A intervenção do dinamizador
do BPI Pedro Marques provocou

interatividade e despertou o
interesse dos formandos, que
levantaram questões pertinentes
sobre a sua realidade e o futuro.
O objetivo era sensibilizar para
a importância da poupança, que
é fundamental no atual contexto
económico.
Em suma, toca a poupar!
Sessão na Winet

21 de dezembro

Almoco de Natal
Foi no dia 21 de dezembro que
a Winet organizou um almoço de
Natal para todos os formandos
nas instalações de Lobão.
Participaram os formandos da
Winet de Lobão e os do polo de
Sandim.
Apesar do dia chuvoso, o almoço
correu conforme o esperado.
A ementa consistiu em lombo
e cabrito assado com arroz,
batatas assadas e salada. Havia
também bebidas e sobremesas
variadas, tais como tartes, tortas,
pão-de-ló… Tudo estava muito
apetitoso e delicioso.
Ao longo do dia, houve algumas
atividades apresentadas pelos
formandos, tais como um jogo
(Técnico de Apoio à Gestão) e
uma dança da famosa música
Gangnam
Style
(Técnico
Comercial V).

Foi desta forma que nos
despedimos das aulas para uns
dias de descanso durante a
quadra natalícia.
Desde já agradecemos à Winet
pelo facto de nos ter oferecido
este almoço, que nos permitiu
conviver e divertir.
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8 de fevereiro

Tarde de Carnaval
Durante a tarde do dia 8 de
fevereiro, decorreram uma série de
atividades que foram elaboradas
pelos cursos da Winet.
Realizaram-se
vários
jogos
tradicionais tais como: jogo da
palhinha; do copo; da colher;
das latas; das setas; da bolacha;
da vela; da farinha; correr ao
pé-coxinho, entre outros…
As atividades realizadas suscitaram
bastante interesse e todos os
cursos participaram.
A tarde foi memorável!

O Carnaval chegou à Winet-Sandim.
Para assinalar a festividade, o
Curso Técnico/a de Vendas II
dividiu-se em pares e decorou
máscaras de Carnaval, usando
materiais
variados,
como
serpentinas, confettis, purpurinas,
sprays e plumas, entre outros.
Visto que estavam a competir pela
melhor máscara, os formandos
empenharam-se na tarefa de
decorar as máscaras e o resultado
mostrou muita criatividade.
No final da tarde, as máscaras

foram afixadas na sala de convívio
da Winet-Sandim, dando assim
mais cor ao espaço. A melhor
máscara… foram todas! E assim
houve rebuçados para adoçar a
boca de toda a turma.
Foi uma tarde bem passada
onde não faltou alegria e boa
disposição.
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14 de fevereiro

Dia de S. Valentim Cinema
Amigos
Coloridos

Dias antes do dia de S. Valentim,
os formandos da Winet-Lobão
realizaram alguns enfeites para
decorar o espaço. A ideia era
que todos entrassem no espírito
deste dia.
No tão esperado dia 14
de fevereiro, os cursos da
Winet-Lobão e Winet-Sandim
celebraram o dia dos Namorados
em convívio. Para esta atividade
ser passada em grande união

e convivência realizou-se uma
sessão de cinema com o filme
“Amigos Coloridos”.
Durante a tarde, formadores e
formandos distribuíram pipocas e
bebidas, de forma a que o espaço
fizesse lembrar uma sala de
cinema. No bar da Winet-Lobão,
era visível um painel onde cada
pessoa poderia partilhar uma
experiência desta data especial.
Foi uma tarde memorável…

Jamie (Mila Kunis), uma jovem e
atraente nova-iorquina, convence Dylan
(Justin Timberlake) a deixar Los Angeles
e aceitar um emprego irrecusável
na revista “CQ”, em Nova Iorque.
Com praticamente tudo em comum,
eles rapidamente se tornam amigos
inseparáveis. Assim, fartos de relações
emocionais desgastantes que acabam
tragicamente, aproveitam a atração
física que os aproxima e resolvem
seguir o caminho aparentemente
mais simples: uma relação de
amizade genuína com o acrescento
de sexo, sem compromissos nem
complicações. Tudo parece correr na
perfeição até ao momento em que
ambos se apercebem o quão difícil
pode ser gerir o sexo sem emoções e
as emoções sem sexo.
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28 de marco

24 de abril

Jantar de Torneio
Pascoa de Futebol

No dia 28 de março de 2013,
a Winet organizou um jantar
para
promover
o
convívio
entre formandos, formadores,
funcionários e direção da WinetLobão e da Winet-Sandim.
O jantar estava marcado para
as 20h no Restaurante Pedra da
Lage. Aos poucos, as cerca de
100 pessoas foram chegando e
encheram a sala.
O jantar correu bem e, no final,
todos estavam satisfeitos com a
refeição e as sobremesas. Já era
perto da meia-noite quando os
últimos formandos e formadores
saíram do restaurante.
A noite terminou de várias
formas, consoante a vontade
de cada um. Alguns seguiram
para suas casas, outros deram
continuidade à noite de convívio
num café ou bar e outros ainda
decidiram divertir-se pela noite
dentro numa discoteca.
Resumindo, foi mais uma noite
de convívio com muita animação.

A 24 de abril de 2013 realizou-se
um torneio de futebol organizado
pela turma Técnico Comercial IV. Os
participantes eram os formandos,
mas também participaram alguns
formadores como árbitros das
partidas. Os jogos decorreram no
campo da juventude em Sanguedo.
Não faltou nada neste dia, desde
sol, calor, muita animação e
vontade de praticar desporto.
As equipas eram compostas por
rapazes e por raparigas, totalizando
6 equipas que representavam
os vários cursos do centro de
formação de Sandim e Lobão.

Equipa Vencedora

As equipas alinharam-se em
campo e deram o seu melhor nos

diversos encontros, até que no
fim, após muito suor empregue
em campo, a equipa de Técnico
de Informática da Winet-Lobão
sagrou-se vencedora do torneio.
No mesmo dia, no decorrer do
torneio, foi ainda realizado o
sorteio do cabaz de 25 de abril. O
primeiro e mais cobiçado prémio
ficou na freguesia de Sandim, o
segundo prémio contemplou uma
residente de Canedo e o terceiro e
não menos importante prémio foi
entregue à Cristiana Bento, aluna
do curso Técnico de Vendas III.
Com muita alegria também foi
entregue o prémio de melhor
marcador do torneio ao aluno
Rúben Soares de Técnico de
Vendas II da Winet-Sandim. Já
a melhor marcadora no feminino
foi a formanda Natasha Rocha de
Técnico de Vendas III. O melhor
guarda-redes foi o Rúben Oliveira,
formando de Técnico de Vendas IV.
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23 de maio

Curso Tecnico/a

Tudo começou no dia 23 de maio
de 2011. Nós não podíamos
imaginar as coisas que nos
aconteceriam, o início foi incerto,
confuso e incomum, onde todos
os estranhos fariam parte da nossa
vida, onde todos os cantos teriam
histórias escondidas.
Aqui passámos os melhores anos,
fizemos amigos, muitos dos quais
nos acompanharão para sempre.
Por isso temos que comemorar!
Este é um momento especial!
É hora de olhar para trás e ver
tudo o que passámos. Sem
dúvida, muitas tristezas e conflitos

mas, felizmente, inúmeros bons
momentos, de alegria, de vitórias
e de cumplicidade.
Devemos esquecer aqueles que
impuseram obstáculos infundados
e agradecer àqueles que nos
impulsionaram adiante. É hora,
mais do que nunca, de valorizar
as amizades e os conhecimentos
adquiridos aqui.
Hoje nos despedimos, com a maior
certeza que iremos continuar a
nossa Amizade.
Essa despedida trouxe a certeza
do quanto a turma é especial.
Por fim, vamos sentir imensas

saudades desta instituição que
nos deu a oportunidade de
alcançarmos o 12ºano e de nos
abrir portas para o nosso futuro.
A
todos
vós
que
ainda
permanecem na Winet, aproveitem
cada dia como se fosse o último e
valorizem as amizades que têm.
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artigo de OPINIÃO
Na Winet, o Curso Técnico/a
de Contabilidade, no início, era
uma turma desunida e com
alguns
problemas,
existiam
conflitos entre colegas, que foram
resolvidos com o passar do
tempo. Depois da expulsão e da
desistência de alguns alunos, a
turma foi melhorando e com isso
foi-se unindo, começou a haver
conversa, amizade, compreensão
e lealdade entre colegas. A partir
daí formámos uma família que
nunca mais se largou por nada!
Ficávamos praticamente todos os
intervalos juntos, conversávamos
de tudo e ríamos. Há uma amizade
entre colegas que é forte e que
graças à Winet começou a existir.
Agora sabemos que vamos sentir
muitas saudades desta instituição
que nos deu a oportunidade de
alcançarmos o 12º ano e que nos
abriu portas para o nosso futuro.
Queremos agradecer imenso por
tudo o que fizeram pelo Curso
Técnico/a de Contabilidade, à
nossa coordenadora, professores
e direção. Obrigado.

poema
Durante toda a minha vida,
muitas pessoas passaram por mim,
dia após dia.
Mas somente algumas dessas
pessoas,
ficarão para sempre em minha
memória.
Essas pessoas são ditas amigas,
e as levarei para sempre em meu
coração,
às vezes pelo simples facto de terem
cruzado meu caminho,

às vezes pelo simples facto de
terem dito
uma única palavra de conforto
quando eu precisei.
Às vezes por me ter dado um
minuto de sua atenção,
e me ter ouvido falar de minhas
angústias,
medos, vitórias, derrotas...
Às vezes por terem confiado
em mim,
e me terem contado também
seus problemas,
angústias, vitórias, derrotas...
Isso é ser amigo: é ouvir, é
confiar, é amar.
E amigos de verdade,
ficam para sempre em nossos
corações,
assim como as pegadas na alma,
que são indestrutíveis.
A vocês meus amigos:
vocês que são muito especiais e
importantes para mim.
Vossas amizades para mim têm
um valor enorme,
e nada que eu possa dizer a vocês,
pode ser tão especial ou mais
significativodo que a vossa
amizade para mim.
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Sabias que...

As novas regras ortograficas
As novas regras ortográficas são
simples e incidem apenas sobre a
forma como se escrevem as palavras, não sobre a pronúncia, o
que quer dizer que todos os falantes do português continuarão
a exprimir-se oralmente como
sempre o fizeram.
Embora o texto do acordo ortográfico seja extenso, as alterações que se aplicam à ortogra-

fia incidem essencialmente sobre
cinco itens. O destaque deste artigo vai para a acentuação gráfica.
Alguns acentos passam a suprimir-se, como por exemplo o
acento agudo ou circunflexo em
palavras homógrafas:
para (verbo) e para (preposição)
pelo (nome) e pelo (contração)
pero (nome comum) e Pero (nome
próprio)

Como se escrevia

O que mudou

Ele pára em frente à escola.
O pêlo do gato é macio.
Ele está são como um pêro.

Ele para em frente à escola.
O pelo do gato é macio.
Ele está são como um pero.

Curiosidades
Sabias que...
...o colibri é um pássaro que bate as asas 200 vezes por segundo e pesa cerca de 28 gramas?
...não existem duas zebras com riscas iguais?
...os olhos das corujas não viram porque estão fixos à cabeça e por isso têm que mover o pescoço para olhar
para os lados?
...o cão mais pequeno do mundo é o Chihuahua e tem uma esperança de vida acima da média?
...todos os porcos-espinhos flutuam na água?
...o chocolate mata os cães? O chocolate contém teobromina, que afecta o sistema nervoso e o músculo do
coração dos cães.
...as baleias são os maiores animais que já existiram?
...o “quack” de um pato não produz eco?
...o faro de um cão é 40 vezes superior ao olfato do Homem?
...os camarões têm o coração na cabeça?
...num estudo que abrangeu mais de 200 mil avestruzes durante 80 anos, nunca se registou um caso de uma
avestruz a enfiar a cabeça na areia?
...os porcos não têm flexibilidade para olhar para o céu?
...é impossível lamber o próprio cotovelo?
...os cavalos não conseguem vomitar?
...se espirrarmos com muita força podemos partir uma costela?
...um casal de ratos em 18 meses pode ter mais de 1.000.000 de descendentes?
...o isqueiro foi inventado antes do fósforo?
...ao longo da vida, uma pessoa engole cerca de 70 insetos e 10 aranhas? (yuck!)
...que 75% das pessoas que lêem esta mensagem tentam lamber o próprio cotovelo? (:p)
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passatempos

Diferencas
Descobre as 5 diferenças.
Boa Sorte!!!

Palavras
Cruzadas
Horizontal
2. Que nome se dá ao componente que permite que
os portáteis funcionem sem estar ligados à corrente?
4. Qual o último nome do homem que inventou o
computador?
5. Marca de computadores que tem como símbolo
uma maçã?
6. Motor de busca mais conhecido no Mundo?
Vertical
1. Rede Social muito utilizada no Mundo.
3. Que nome se dá ao componente que é utilizado
para escrever?

soluções
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Dicas

Glossario
Termos Informaticos
Banner: manchete, anúncio embutido numa página web.
Browser: navegador, programa utilizado para visualizar páginas da web.
Cache: cópia arquivada, tem a funcionalidade de um
motor de busca que permite ao utilizador visualizar
uma página mesmo que esta já não esteja disponível
no seu site de origem.
Default: pré-definido, por omissão, o termo “value
by default”, significa que o valor de uma variável
vem definido pelo fabricante.
Template: modelo, página usada como base do
desenho de todas as páginas num site.
Spammer: Indivíduo que pratica o uso abusivo de recursos da Internet, através de web spam ou email spam.

Phishing: roubo de identidade. É um ataque
informático destinado a roubar os dados de
autenticação de uma pessoa. É comum ser feito
através de mensagens de correio electrónico que
são enviadas em nome de um serviço, por exemplo
de um banco online, e que pedem a inserção dos
dados de autenticação.
Keywords: palavras-chave. Conjunto das palavras
principais que melhor descrevem o conteúdo de
uma página web.
Worm: O termo foi associado ao tipo de vírus
informáticos que se propagam automaticamente
através da Internet.

Online
Games

1º BitDefender Antivirus Plus
2º Kasperky Antivirus
3º Norton Antivirus
4º F-Secure Anti-Virus
5º G Data Antivirus

Título
do Jogo

Xfire
Rank

Média
de Horas

Produtor

6º AVG Antivirus

League of Legends

1

104,022

Riot Games

7º Avast! Pro Antivirus

Call of Duty 4

2

66,352

Infinity Ward

Call of Duty 2

3

41,682

Infinity Ward

World of Warcraft

4

24,229

Blizzard

Battlefield 3

5

10,930

Digital Ilusions

Guild Wars 2

6

10,328

ArenaNet

StarCraft II

7

10,159

Blizzard

World of Tanks

8

9,916

Wargaming

Minecraft

9

9,220

Mojang

Dota 2

10

9,050

Valve Software

8º Trend Micro Titanium Antivirus +
9º Vipre Antivirus
10º Panda Antivírus

Dica: O melhor antivírus pessoalmente para
Gamers é o “Avast! Pro Antivirus” porque exige
pouca capacidade de eficiência do computador,
e é um antivírus muito eficaz para Vírus, Cavalos
de Tróia, etc…

25 de março de 2013 | Fonte: Xfire
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passatempos

Sopa de letras
Descobre as palavras sobre Informática.
As palavras estão em todas as direções.
(Horizontal, Vertical e Diagonal)
Computador; Linux
Rato; Windows
Pen; Disco rígido; Hardware

soluções

Anedotas

Para rir e chorar por mais
Qual é a estrada mais mal comportada?
É a “marginal”.

Como se faz uma omelete de chocolate?
Com ovos de Páscoa!

Qual a energia mais antiga de todas?
A energia Fóssil.

O que é um ponto amarelo em África?
Um yellowfante!

Em África, o que se diz quando alguém faz
uma asneira?
Eh lá... Meteste o pé na “Angola”.

Qual é o gelado que se come em 15 minutos?
Carte D’Or!

O que fazem dois arbustos a correr?
Estão a fugir do “corta-mato”.
Sabem qual é a peça de vestuário mais
religiosa?
Umas calças à boca-de-sino!
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marco / maio

“Ao seu lado, sempre!”
Processo de Orientacao Vocacional
em Canedo
Realizamos com sucesso mais
um trabalho em parceria com a
comunidade local, neste caso
com o Agrupamento de Escolas
de Canedo. As necessidades da
instituição em termos de orientar
os jovens alunos que terminam o
9º ano e têm de escolher o percurso académico num processo
de orientação vocacional foram

colmatadas com a atuação sinérgica da Winet Institute, através
do seu Gabinete de Orientação e
Apoio Social (GOAS), e da escola
de Canedo. Em resultado desta
intervenção estaremos no próximo ano letivo nesta e noutras instituições escolares, para potenciar o desenvolvimento local…
desenvolvendo pessoas criamos

energia para o futuro, pois não
existe sempre um caminho novo
a percorrer, mas existe um infindável novo jeito de caminhar…

9º ano

e agora?
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24 e 26 abril

Semana das Profissoes
Abraca o Futuro
Evento de divulgacao da formacao

A Winet Institute marcou presença
no evento de divulgação de ações
formativas que decorreu nos dias
24 e 26 de abril, nas escolas EBS
Dr. Ferreira da Silva e EBS Comendador Ângelo Azevedo na “Semana das Profissões”.
A convite do Agrupamento de

Escolas Dr. Ferreira da Silva, participamos numa iniciativa do
Serviço de Psicologia e Orientação
do Agrupamento, que gerou um
espaço para reflexão e debate
das oportunidades formativas
existentes atualmente no mercado.
Uma excelente ideia que serviu o

propósito de promover a possibilidade dos alunos escolhe- rem
conscientemente o seu futuro académico e profissional, porque segundo James Russell Lowell “Educar
a inteligência é dilatar o horizonte
dos seus desejos e das suas necessidades”.
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em foco

e-Winet
uma estrategia digital
A internet tem assumido um papel fundamental no nosso quotidiano, como um meio de comunicação por excelência. Por
conseguinte, apostamos no site
da Winet Group como um veículo
de informação de rápido e simples acesso, onde os utilizadores
podem aceder a vários tipos de
conteúdos no âmbito do Grupo.
Ao nível da formação atribuímos
especial destaque às inscrições
online nas várias formações que a
Winet Institute oferece. É possível,
de forma cómoda e fácil, candidatar-se a uma ou várias formações,
através do preenchimento de um
formulário, que disponibilizamos
no site. A informação que nos é
enviada através da plataforma
é rececionada pelos serviços
administrativos e os potenciais
candidatos serão contactados
telefonicamente para confirmar
a sua inscrição.
A Winet Institute envia periodicamente uma publicação online, a
Winews (newsletter),onde informamos quais as formações a iniciar, assim como as condições de
acesso, entre outros conteúdos
acerca das mesmas. Para efetuar
a subscrição das newsletters é
necessário o preenchimento do
formulário que disponibilizamos no
site do Winet Group.
O Facebook tem atualmente cerca de 4,7 milhões de utilizadores

www.winet.pt

portugueses, o que corresponde
a quase 90% dos utilizadores da
internet do nosso país e esta tem
sido esta uma das principais razões
que levou a Winet Group a apostar
na sua presença nesta e noutras
redes sociais. Neste momento, canais como o YouTube, Google+,
LinkedIn, SlideShare e Facebook
são meios estratégicos de comunicação, que utilizamos frequentemente para estreitar relações entre
os formandos, colaboradores e
público em geral.

a partilha de apresentações,
imagens ou vídeos de atividades
desenvolvidas, notícias, eventos
e curiosidades.
Atualmente, temos vindo a assistir a um aumento generalizado
do número de utilizadores de
smartphones e tablets que acedem à internet. Conscientes desta
tendência, temos como objetivo,
brevemente otimizar o nosso site
para uma versão mobile.

As redes sociais são hoje, para
nós, um “ponto de encontro” importante. Por isso temos a preocupação em manter estas plataformas em constante atualização.
Diariamente são colocados online
vários conteúdos, sejam eles direcionados para a formação como a
oferta de novos cursos, mas também oportunidades de emprego,
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Outros...

Outros...

SEDE
Rua Principal, nº 106 4505-515 - Lobão
Tel: 256 282 426 | Email: winet@winet.pt

POLO SANDIM
Rua das Gândaras, nº 18 4505-069 - Argoncilhe
Tel: 220 814 633 | Email: polo.sandim@winet.pt
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