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DESTAQUES
Visita ao
Sea Life Porto
Os Cursos Técnico/a Cormercial IV
e V realizaram uma visita ao Sea
Life com o objetivo de aprofundar
o conhecimento do oceano.
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Winet patrocinador
oficial do Clube
Furio de Taekwondo
No dia 7 de dezembro, a Winet é,
pela primeira vez, a patrocinadora
oficial do Clube Fúrio de
Taekwondo, num prova que reunirá
120 atletas de 10 clubes oriundos
do distrito de Aveiro.
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Winet certificada
pela DGERT
A Winet foi certificada como Entidade
Formadora pela DGERT em
diversas áreas.
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fICHA TECNICA
O WINEWS foi realizado com a colaboração
de formadores, formandos e colaboradores
da Winet Group.

EDITORIAL
Desde a conceção da Winet, que um dos nossos
pilares fundamentais é, sem dúvida, a Qualidade.
Para nós, uma estrutura sólida e sustentável assenta
em elevados padrões de rigor e qualidade no
exercício da sua atividade. Depois da certificação pela
Apcer no Sistema de Gestão da Qualidade - Norma
ISO 9001, é com grande satisfação que alcançamos
mais uma meta, com a certificação pela DGERT em
áreas de formação como: Comércio, Marketing e
Publicidade, Secretariado e Trabalho Administrativo,
Ciências Informáticas, Metalurgia e Metalomecânica,
Eletricidade e Energia, Serviços de Apoio, Trabalho
Social e Orientação, Hotelaria e Restauração e
Cuidados de Beleza.
Fruto da colaboração com mais de 200 empresas
locais, que asseguram a formação prática em
contexto de trabalho, consciencializarmos da
premência em ampliar a oferta formativa, permitindo
a satisfação de novas necessidades do mercado de
trabalho e garantindo, desta forma a elevada taxa
de empregabilidade, na ordem dos 80%, que temos
vindo a alcançar nos últimos anos, nos Cursos de
Aprendizagem. Desta forma, a Winet é uma Entidade
Formadora de referência no concelho de Santa Maria
da Feira, não só nesta tipologia de formação, mas
também em formação de curta duração, como são
exemplo as Formações Modulares Certificadas e a
Formação Vida Ativa.
De modo a reforçar e melhorar a nossa presença na
web, este ano, apostamos numa nova rede social,
o Instagram. Esta rede conta já com 200 milhões de
utilizadores em todo o mundo, sendo uma das mais
promissoras no que se refere à partilha de fotografias
e vídeo. Queremos com isto, estreitar relações com a
comunidade escolar promovendo novos desafios e
partilhando de forma mais criativa, não só as atividades
que desenvolvemos, mas também momentos do nosso
quotidiano, na Winet. A par desta nova estratégia,
reformulamos a nossa imagem nas restantes redes
sociais em que estamos presentes (Facebook, LinkedIn,
Google+ e YouTube) e do nosso site www.winet.
pt, tornando-o mais intuitivo, adaptável aos vários
dispositivos móveis e atribuiu-lhe uma nova roupagem
em consonância com os valores da empresa.
Para finalizar, queremos dar os parabéns aos
formandos dos Cursos de Aprendizagem que
terminaram connosco o seu percurso formativo,
Comercial IV, Comercial V, Vendas, Vendas II e Informática, com excelentes resultados.
Desejamos a todos um Bom Ano.

Dr. Paulo Sérgio
Diretor Geral da Winet Group
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O escritor
Jose Saramago
No âmbito do módulo de Português,
denominado “A Literatura do Nosso
tempo”, a formadora Célia Pereira
propôs e apresentou à turma de
Técnico/a de Vendas III, um projecto
inerente ao mesmo.
Após conformidade de aceitação em
relação ao desenvolvimento do referido
projeto, a turma iniciou os trabalhos com
o empenho, criatividade e dedicação,
que lhe são característicos.
O projecto proposto tinha como foco
principal o prestigiado escritor e Nobel
da Literatura, José Saramago.
O desafio proposto tinha duas
vertentes, uma teórica e outra em
contexto prático. Na vertente teórica,
foi feita uma colectânea das obras mais
emblemáticas do escritor, tendo sido

feita uma breve alusão das mesmas
para expor. Quanto à vertente prática,
foi realizada uma caricatura do rosto
de Saramago seguida de uma das suas
memoráveis citações “(…) Se não sais
de ti, não chegas a saber quem és (…)”
e também uma mesa, em formato
artesanal, onde estavam expostas
inúmeras notícias e artigos publicados
acerca do escritor.
Polémico, controverso, cativante,
irreverente, desprendido de ideias pré
concebidas ou crenças comuns, ser
humano de personalidade ímpar, assim
se caracteriza José Saramago.

“Se não sais de ti, não chegas a
saber quem és”

winews // dez 2014
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Nutricao
A nutrição é um conjunto de processos
que inclui a ingestão, digestão, absorção,
metabolismo e excreção dos nutrientes,
com a finalidade de produzir energia
e manter as funções do organismo. É
importante referir que os nutrientes
são substâncias contidas nos alimentos
que fornecem energia para o bom
funcionamento do corpo humano e
podemos dividi-los em macronutrientes
(carboidratos, proteínas e lípidos) e
micronutrientes (vitaminas e minerais).
Em cada fase da vida há uma demanda
energética e nutricional diferente, de
acordo com a necessidade orgânica.
Na infância é indiscutível a importância
do aleitamento materno pois fornece
os nutrientes importantes para o bebé,
além de anticorpos e outras substâncias
fundamentais. Na adolescência é
importante ter uma dieta balanceada
pois as necessidades nutricionais
são maiores e por isso é necessário
estimular uma alimentação saudável.
Na idade adulta dá-se a manutenção do
organismo, sendo por isso importante
ter uma alimentação adequada para
o bom funcionamento orgânico e
prevenção de doenças. Por último, nos

idosos a alimentação além de nutrir,
poderá tratar determinadas doenças
e proteger o organismo. Deve-se por
isto priorizar alimentos de alto valor
nutricional. No geral é importante
consumir alimentos de grupos variados.
A saúde é o alicerce na busca do
equilíbrio para a qualidade de vida,
sendo que é importante ficarmos
atentos à ingestão alimentar em
termos de quantidade e qualidade,
preferindo frutas, legumes, verduras,
cereais integrais, feijões, leite e
derivados sem gorduras, carnes

magras, moderando o consumo de
açúcar, sal e gorduras.
No decorrer do EFA de Geriatria, no
Polo de Sandim, uma das matérias
abordadas é a Alimentação da Pessoa
Idosa em Lares e Centros de Dia. E
para melhor abordar esta temática, a
formadora Joana Pinheiro optou por
colocar as mãos na massa e ensinar
aos formandos que alimentos devem
ser utilizados e como os preparar de
forma a obter-mos uma boa nutrição.
Mas afinal o que é a nutrição?
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Empreendedorismo
Empreender e inovar são, pois características essenciais para o desenvolvimento da economia, sobretudo das
pequenas e médias empresas que são responsáveis por 95% das inovações de grande impacto nas economias desde a
2ª Guerra Mundial. A forte ligação entre empreendedorismo e inovação é defendida também por Drucker (1985).
«Inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio através do qual eles exploram a mudança como
uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. Pode ser apresentada como uma disciplina, pode ser
aprendida, pode ser praticada. Os empreendedores precisam de procurar decididamente as fontes de inovação, as
mudanças e os seus sintomas que indicam oportunidades para inovações com sucesso. E eles precisam de conhecer
e aplicar os princípios da inovação de sucesso.»
Segundo ele, a inovação é a ferramenta própria dos empreendedores e que leva o empreendedor a tomar conhecimento
de como e onde pode obter sucesso.
Para incentivar os formandos a serem mais empreendedores, desafiou-se o EFA de Vendas a criar um negócio inovador.
E assim surgiu a ideia de vender cocktails! Para isso, a turma organizou uma tarde onde puderam vender os cocktails que
eles próprios criaram. E apesar de serem cocktails sem álcool, a venda foi um sucesso!

Perfil do empreendedor
Genericamente, o empreendedor é
alguém que identifica e explora uma
oportunidade, ou seja, a sua verdadeira essência é transformar ideias inovadoras em ações lucrativas, pois vê nas
mudanças as oportunidades de negócios. Muitas vezes, interrogamo-nos se
as pessoas nascem empreendedoras
ou desenvolvem as suas capacidades
empreendedoras. Ora, se por um lado
as correntes inatistas afirmam que as

características empreendedoras são
inerentes a algumas pessoas, por outro,
a tendência atual diz-nos que as competências empreendedoras podem ser
desenvolvidas, daí que muitos países
industrializados têm vindo a promover
uma cultura empreendedora, direcionada para as necessidades e desafios
do futuro. O empreendedor apresenta
uma necessidade de pro-atividade e
de realização pessoal e profissional,

de dar o primeiro passo e procurar os
métodos e as ferramentas necessários para a concretização dos seus
objetivos. Ser empreendedor é, assim, demonstrar uma atitude dinâmica
perante a realidade, é a capacidade e
desejo de agir de forma consciente e
determinada.

winews // dez 2014
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Dancaterapia
Terapia pela dança é um método terapêutico que recorre à dança, através da qual a pessoa se pode expressar de uma
forma criativa, num processo de integração emocional, cognitiva e social. Parte do principio de que o movimento reflete
um padrão do pensamento e dos sentimentos do individuo.
A Dança Terapia está muito no início
em Portugal.
No entanto, já existem dança terapeutas formados segundo os critérios exigidos pela Associação Europeia de Dança Movimento Terapia.
As sessões podem ser individuais ou
de grupo, dependendo das necessidades de cada um. No início e no
final de cada sessão há o recurso,
sempre que possível, à expressão
verbal. Durante as sessões, através
do movimento e da dança, o mundo interior da pessoa torna-se mais
acessível, partilha-se o simbolismo
pessoal e mostram-se os modelos
de relações pessoais com os outros.
Encontram-se
significados em gestos, posturas e
qualidades de movimento.
Trata-se de um processo onde um
profissional de saúde (psicoterapeuta) tem um espaço para que a pessoa (cliente ou paciente) elabore o
seu próprio processo de crescimento
pessoal, neste caso utilizando o corpo e o movimento como facilitador.
Neste tipo de psicoterapia o movi-

mento é informação, esta técnica
trabalha para fazer consciente o
movimento inconsciente. Em Dança
Movimento Terapia cada vez mais se
recorre à Transmodalidade, pelo que
frequentemente se usa a música e a
arte plástica nas sessões, no sentido
de alargar o modo de expressão, aumentar os recursos de comunicação
e nesse sentido facilitar o alcance

dos objetivos formulados. Como forma de demonstrar os benefícios da
dança, o Curso Vida Ativa de Animação Sociocultural organizou um espetáculo de dança muito original, onde
até os espectadores puderam participar. Agora aproveite para melhorar a
sua vida... Dançando!
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Visita ao Sea life

No passado dia 24 de julho, os formandos dos cursos Técnico/a Comercial IV e V, que terminaram com
sucesso no mês de Setembro o seu
percurso formativo na Winet, realizaram uma visita técnica ao Sea Life
Porto, acompanhados pela formadora responsável pelo dito projeto,
responsável pedagógico e pela direção da Winet. Inserida no projeto das
Atividades Transdisciplinares, esta
visita teve como principais objetivos
o conhecimento das profundezas do
oceano conhecendo algumas das maravilhas do mundo marinho que lá

coabitam, desde os mais curiosos aos
mais simpáticos e dos mais raros até
aos mais enigmáticos, inspirando e
estimulando os formandos nos níveis
criativo, intelectual e participativo
para a conservação dos oceanos.
Seguidamente à visita teve lugar um piquenique no parque da cidade do Porto,
onde os formandos, formadores e direção partilharam o almoço num clima
de interação e animação entre todos os
participantes nesta atividade desfrutando de um ambiente de lazer e diversão
em contacto com a natureza.

As Atividades Transdisciplinares são
realizadas ao longo dos Cursos de
Aprendizageme têm como fundamento a promoção o espírito de cidadania
e de intervenção comunitária, bem
como o desenvolvimento de competências de índole artística, cultural e
lúdica que desempenham um papel
estruturante na formação harmoniosa e equilibrada da personalidade dos
nossos formandos.

winews // dez 2014
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Visita a Praia Fluvial
de Mangualde
Este ano, tal como nos anteriores,
no dia 1 de agosto a Winet elegeu
um lugar refrescante para passar
um dia agradável. Um novo motivo
de interesse, a praia fluvial de
Mangualde.
No autocarro, o entusiasmo e
divertimento dos formandos foi uma
constante, a meio da manhã fizemos
uma pequena paragem para lanchar,
de seguida continuamos a viagem
até Mangualde. Na entrada da praia
fluvial, com as pulseiras colocadas, os
formandos e os formadores dirigiramse à praia. Para a maioria dos
formandos foi algo diferente a visita
à praia fluvial, uma vez que a praia
é composta por uma piscina de água
salgada, com uma linha de horizonte
artificial e areal. Na hora do almoço, a
Winet ofereceu aos seus formandos e

formadores porco no espeto e batatas
fritas. Durante a tarde houve música
e muita animação. Com a chegada do
final da tarde, já se notava o cansaço,
no entanto não foi impedimento

para o divertimento. No regresso à
Winet, os formandos estavam todos
animados pela chegada das férias de
Verão. Foi, sem dúvida, um dia de
convívio e partilha.

9

outubro

Terror na Winet
No dia 31 de outubro, a Winet foi invadida por um esqueleto, mortos-vivos, bruxas, o joker, um padre muito
pouco santo, bruxas e uma múmia,
para a comemoração de mais um
Halloween.
A tarde teve início com a preparação das abóboras de cada turma
para o concurso e dos disfarces para
o desfile de máscaras. Esta preparação foi envolvida num grande secretismo pois todos queriam ganhare e
criar suspense. Ainda assim, a partilha de materiais foi uma constante
entre as várias turmas. Improvisaram-se fatos e deu-se azo à criação
de maquilhagens muito criativas.
Depois dos preparativos terminados, foram expostas as abóboras
de cada turma, que surpreenderam
pela sua originalidade. O júri deliberou e a abóbora vencedora foi a
abóbora de Técnico de Multimédia,
que foi considerada a mais criativa.
Deu-se então início ao desfile, durante o qual o público foi brinda-

do com performances muito divertidas. Os prémios atribuídos
dividiram-se em três categorias.
O prémio de melhor Performance
foi atribuído aos formandos Hugo,
Eduardo Martins e Tiago, representantes da turma Técnico de Informática II. A Rita e a Catarina da turma
Técnico de Vendas IV venceram o
prémio para melhor Maquilhagem.
A turma de Vendas II, representada
pelo Eduardo e Nélson venceram o
prémio para melhor Disfarce.
Durante a tarde foram registados os
melhores momentos para mais tarde
recordar e dinamizado o passatempo
Insta Halloween, cujas vencedoras
foram a Rita (Técnico de Vendas IV) e
a formadora Célia Pereira.
Este foi um dia muito divertido para
toda a comunidade Winet, que resultou do empenho e participação
ativa de todos os formandos e formadores.

winews // dez 2014
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Torneio de sueca / matrecos
O Torneio de Matrecos foi ganho por
uma dupla de turmas diferentes, o formando Fábio Monteiro de Informática II
e o Formando Vítor Bento de Informática III, tendo ganho por 7-6 num grande
jogo, uma autêntica final, digna desse
nome…
Já o Torneio de Sueca foi ganho por
dois formandos de Informática II (Diogo Sousa e Aires Mota). Neste torneio
há que destacar também a presença
de uma equipa de Formadores, Paulo
Silva e Sandra Freire que ficaram em
3º lugar.
No dia 7 de novembro de 2014 realizou-se, na Winet , um Torneio de Sueca/Matrecos. Este torneio contou com
a participação de 16 equipas (32 jogadores em cada Torneio). O torneio foi
organizado pela turma de Informática
II, contando com a participação de
toda a comunidade escolar.
Para que houvesse uma maior participação dos formandos, os alunos organizadores do torneio (Informática II),

juntamente com a diretora da Winet,
Dra. Susana, decidiram organizar um
Torneio de Matrecos que decorreu ao
mesmo tempo que o Torneio de Sueca.

Não podemos deixar de evidenciar a
participação de equipas femininas, o
que mostra claramente que a Sueca
não é um desporto só de homens.

O 1º Prémio consistia num vale de 5€
para usar no bar da Winet, o 2º Prémio
consistia num vale de 2.50€ e o 3º Premio era um baralho de cartas.
No Torneio de Matrecos, o 1º Premio
era uma toalha de praia, o 2º uma
agenda e o 3º uma caneta.

Apesar de parecer um desporto não
muito popular, a verdade é que houve
muita adesão e todos os participantes
se divertiram.
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novembro - poesia

S. Martinho
Castanhas, castanhas
Assadinhas com sal
Quentinhas, quentinhas
Que não te fazem mal
É dia de São Martinho
Comer castanhas e sumo beber
Junto dos teus amiguinhos
Assim vai ser
11 de novembro
Chuva e mau tempo
Com alegria e divertimento
Passamos um bom tempo

Pelo magusto ansiosos estivemos
Que até gargalhadas demos
Um dia diferente na Winet tivemos
Para o ano cá estamos
Que este dia já passou
Bons momentos passamos
E na memória ficou
Assim nos despedimos
Todos tristinhos
Adeus S. Martinho!

Com os cartuchos na mão
Neste dia “São”
Castanhas eles dão

winews // dez 2014
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Felicidade
& Amizade
Felicidade algo lindo de se viver

Mas onde pudemos arranjar

mas contudo algo difícil de obter

essa tão desejada felicidade

um sorriso pode ser tudo na vida

é procurar e encontrar

mas também pode só disfarçar uma

uma verdadeira amizade

Os Poemas
Possiveis

recaída
Numa amizade verdadeira
Em questão à felicidade

Nem se dá pelo tempo a passar

tudo muda com a idade

Com tanta conversa e brincadeira

algo que nos fazia rir

Sem nada para nos preocupar

pode agora nem para isso servir

Eu fui. Mas o que fui já me não
lembra:
Mil camadas de pó disfarçam, véus,
Estes quarenta rostos desiguais.
Tão marcados de tempo e macaréus.
Eu sou. Mas o que sou tão pouco é:
Rã fugida do charco, que saltou,
E no salto que deu, quanto podia,
O ar dum outro mundo a rebentou.
Falta ver, se é que falta, o que serei:
Um rosto recomposto antes do fim,
Um canto de batráquio, mesmo rouco,
Uma vida que corra assim-assim.
José Saramago
Os Poemas Possíveis
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entrevista

A PAF, o passado e o futuro
Formador - Agora que se aproxima a prova final, o que
se alterou na dinâmica da turma?
Vendas 2 - A turma tem estado mais alerta e mais empenhada nesta fase. Com a aproximação da prova final,
nota-se que estamos mais ansiosos, mas também mais
solidários uns com os outros.
F - A que se devem essas alterações?
V2 - Ao facto de querermos ter sucesso na prova final, individualmente e desejarmos o mesmo ao resto da turma.
Até porque todos queremos fazer uma grande festa final.
F - Qual é a vossa perspectiva em relação à PAF?
V2 - Não será fácil, temos que estudar bastante e vamos
dar o nosso melhor para conseguirmos ultrapassar este

empenho de alguns para que as coisas resultassem melhor

desafio.

para todos. Por vezes, ajudar poderia ser dar menos e castigar mais.

F - Qual a maior dificuldade que têm pela frente na PAF?
V2 - As disciplinas tecnológicas que tivemos há mais tem-

F - Se concluírem com sucesso a prova, o que pensam fa-

po são as que nos preocupam mais, pois já foram no 1º pe-

zer depois?

ríodo e são as mais extensas as que nos preocupam mais.

V2 - Primeiro: uma semana de férias e fazer muito amor.
Depois: estágio profissional, procurar emprego e continu-

F - O que pode condicionar o vosso desempenho na prova?

ar com o amor. E procurar novas formações para evoluir

V2 - A ansiedade, o nervosismo, a falta de concentração...

numa área específica. Mas sempre com amor.

A quantidade de conteúdos também é uma causa de inquietação.

F - Consideram esta fase um momento importante na
vossa vida?

F - Sentem segurança em relação ao desempenho positi-

V2 - Sim, porque estamos agora a concluir um objectivo

vo da generalidade turma?

que estabelecemos na nossa vida. Acaba por ser como a

V2 - Pelo que tem acontecido nos últimos tempos, a segu-

concretização de um sonho.

rança em relação ao desempenho do grupo está a aumentar, embora possa haver ainda algum receio. Ainda assim,

F - Acham que o sucesso ou insucesso nesta prova pode

parece-nos que se todos nos aplicarmos a fundo podere-

influenciar decisivamente o vosso futuro?

mos ter uma grande alegria no final.

V2 - Claro que sim. Ficar sem o curso será muito negativo
para o nosso futuro profissional. Logo, toda a nossa vida

F - Quando olham para o percurso que vos conduziu até

pessoal também está aqui em causa.

aqui, mudariam alguma coisa na vossa caminhada?
V2 - Talvez... Poderíamos, por exemplo, ter tentado evi-

F - Então bom trabalho a todos e muitas felicidades.

tar conflitos iniciais. Como turma, poderia ter havido mais

V2 - Muito obrigado. Fica prometida a festa.

winews // dez 2014
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artigo institucional

Winet aposta
no INSTAGRAM

AT&T

Com certeza todos nós já ouvimos a expressão “Uma imagem vale mais que
mil palavras” e foi com base nela que apostamos na nossa presença numa nova
rede social, o Instagram, que conta já com 200 milhões de utilizadores em todo
o mundo. O Instagram é uma das aplicações mais bem sucessivas no que diz respeito à partilha de imagens e vídeos. Queremos estar mais próximos da comunidade escolar e com isso partilhar, não só as atividades que desenvolvemos,
mas também os bastidores, os momentos mais divertidos e propomos desafios
criativos aos nossos seguidores.
Por isso, não perca mais tempo, descarregue a app no seu telemóvel e procurenos por WINET_INSTITUTE.

Winet e patrocinador oficial do
Clube Furio Taekwondo
Dia 7 de dezembro de 2014, no pavilão gimnodesportivo de Canedo, das 10h00 às 19h00, o Clube organizador e o Clube
Fúrio de Taekwondo de Aveiro, realiza com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e União de Freguesias
de Canedo, Vale e Vila Maior, uma prova que conta já com a presença de 120 atletas de 10 clubes oriundos de todo o
distrito de Aveiro. Esta prova serve para encontrar os campeões distritais em várias categorias e escalões, que poderão
participar nos campeonatos nacionais de Taekondo.

patrocinador oficial
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artigo institucional

Winet certificada pela DGERT

A Winet foi certificada como Entidade
Formadora, pela DGERT, no âmbito do
disposto na Portaria n.º 851/2010, de
6 de Setembro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 208/2013, de 26 de
Junho, nas áreas de educação e formação a seguir mencionadas:
• 341 Comércio
• 342 Marketing e publicidade
• 346

Secretariado e Trabalho
Administrativo

• 481 Ciências Informáticas
• 521 Metalurgia e Metalomecânica
• 522 Eletricidade e Energia
• 761 Serviços de Apoio
• 762 Trabalho Social e Orientação
• 811 Hotelaria e Restauração
• 815 Cuidados de Beleza
Ser uma entidade formadora certificada significa que os seus procedimentos e práticas estão de acordo com um
referencial de qualidade específico

para a formação. Além disso, a formação promovida só é considerada
certificada, nos termos do Sistema
Nacional de Qualificações, se for desenvolvida por entidade formadora
certificada.
A certificação é também, um requisito obrigatório para o acesso aos
programas de financiamento público, nacional ou comunitário, da formação profissional.

Perguntas frequentes (Formandos)
Quais as vantagens de frequentar formação numa entidade formadora certificada?
• F azer formação numa entidade que tem um
reconhecimento da qualidade no mercado;
•A
 garantia de que a entidade tem procedimentos e práticas que estão de acordo com
um referencial de qualidade específico para a
formação;
•A
 formação ser considerada certificada nos
termos do Sistema Nacional de Qualificações;
•P
 oder deduzir no IRS as despesas com a formação profissional.
Como posso confirmar se uma entidade é certificada?
Através do sítio da internet http://certifica.dgert.mtss.
gov.pt, em “Pesquisa de Entidades
Certificadas”.
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