winews // semestral // nº 5 // junho 2014

winet.pt

facebook.com/winet.pt
1

DESTAQUES
Vila Natal
em Obidos
No dia 20 de dezembro, a Winet
Institute assinalou a entrada na
época Natalícia com uma visita
à Vila Natal, em Óbidos.

p.4

Caminhada
Solidaria
Com o objetivo maior de
angariar bens alimentares
para a Obra do Frei Gil e para
o Centro Social de Lobão foi
dinamizada uma Caminhada
Solidária, com o apoio da Winet
Institute.
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Winet certificada
ISO 9001
A Associação Portuguesa de
Certificação - APCER certificou
a Winet, no Sistema de Gestão
da Qualidade de acordo com a
norma ISO 9001.
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fICHA TECNICA
O WINEWS foi realizado com a colaboração
de formadores, formandos e colaboradores
da Winet Group.

EDITORIAL
Agilidade, Integridade, Confiança, Inovação e
Eficiência são valores pelos quais nos guiamos
todos os dias, para corresponder às necessidades
e expetativas de um mercado cada vez mais
exigente. Para comprovar a dedicação que temos
pelos nossos clientes certificamos recentemente a
Winet no sistema de gestão da qualidade de acordo
com a norma ISO 9001. Pretendemos com isto, a
melhoria contínua do desempenho da organização
e a excelência dos nossos serviços.
No segundo semestre de 2014 entraremos numa
fase de reestruturação da Winet Institute. Para
garantir a qualidade dos sistemas de formação
adotados, alargamos as infraestruturas da
sede em Lobão e convergimos as unidades de
formação. Estas alterações permitem-nos uma
gestão financeira e pedagógica mais eficiente e a
rentabilização do novo espaço que dispomos.
Ao nível da oferta formativa prevemos alcançar
novas metas, com a introdução de áreas tão
distintas como a Energia ou Metalomecânica, pelos
quais antevemos uma maior procura pelo mercado
de trabalho.
A Winet Institute detém um elevado número de
parcerias (mais de 200) com empresas locais, que
asseguram a formação prática em contexto de
trabalho. Esta colaboração tem vindo a afirmar-se
como uma mais-valia junto das empresas, pela
possibilidade de integrarem nos seus quadros,
estagiários detentores de novas formações e
competências, mas também é visto como uma
oportunidade de os formandos estarem em
contacto com o mercado de trabalho. É, de
salientar, a elevada taxa de empregabilidade, na
ordem dos 70%, nos cursos realizados ao longo
dos últimos anos.
A internet tem um papel fundamental nos nossos
dias e por isso estamos a reforçar a nossa estratégia
digital, com a reestruturação do site www.winet.pt,
e a apostar nas redes sociais, como um meio de
divulgação das atividades que desenvolvemos, da
informação relativa à oferta formativa, mas também
disponibilizamos conteúdos diversificados, como
notícias nacionais e internacionais no domínio
da educação, inovação e lazer (Winews) e
oportunidades de emprego. Podem seguir-nos no
Facebook em www.facebook.com/winet.pt, a rede
onde atualmente assumimos uma maior presença.

Dr. Paulo Sérgio
Diretor Geral da Winet Group
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29 de novembro

Torneio de futebol
No dia 29 de novembro de 2013,
foi realizado um torneio de
futebol no Pavilhão do Modicus,
em Sandim, organizado pelo
curso Técnico de Vendas IV.
Este dia foi pensado para que
pudéssemos todos conviver
mais um pouco e ter um dia
diferente. Apesar de nem todos
os cursos terem participado,
muitos quiseram aproveitar este
dia diferente, fazendo exercício
físico com muita diversão e
competição saudável.
Os cursos participantes no torneio
foram: Técnico de Informática,
Técnico de Multimédia, Técnico
de Apoio à Gestão II, Técnico
Comercial IV, Técnico de Vendas
IV, Técnico de Vendas II e
Técnico de Vendas. Também
jogaram alguns formadores e
causaram sensação! Os alunos
do Winet de Lobão e Sandim
deslocaram-se até ao local onde
se realizou o torneio por volta

das 9:30 horas.
Decorridos os vários jogos,
que acabaram por volta das
13 horas, ficámos a conhecer
a equipa vencedora do torneio
e aquelas que ocuparam os
restantes lugares do pódio.
Em primeiro lugar ficou o curso
Técnico de Vendas II, em

segundo lugar ficou o curso
Técnico de Vendas IV e o terceiro
lugar foi alcançado pelo curso
Técnico de Vendas.
Vencedores à parte, foi uma
manhã muito agradável e de
convívio entre todos. Claramente
para repetir!
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20 de dezembro

Vila Natal em Obidos
No dia 20 de dezembro de 2013, os formandos do Centro de Formação Winet foram à Vila Natal em
Óbidos, viagem organizada pela instituição para assinalar o Natal.

A partida foi por volta das 8:00h da
manhã e os participantes foram
divididos em três autocarros.
Durante as duas horas de
viagem, alguns formandos e
formadores descansavam de
forma a obter energia necessária
para usufruir do dia fantástico
que os esperava, outros foram
na brincadeira até chegar ao
destino. Antes da chegada, ainda
houve uma pequena paragem
numa estação de serviço para
petiscar alguma coisa e conviver
com todos.
À chegada foi destribuído o almoço, assim como os bilhetes

que davam acesso à Vila Natal.
Lá dentro esperava-nos um
mundo cheio de fantasia, com
duendes, carrosséis, teatro de
marionetas, renas, fadinhas e
muitas personagens da nossa infância e sem esquecer o mais importante: o Pai Natal! Este não escapou aos pedidos e fotografias,
nem dos alunos nem dos nossos
formadores, sim porque até eles
desfrutaram e acabaram por regressar à sua infância!
Também havia tasquinhas de
“comes e bebes”, onde se podia
ter um almoço tranquilo, algumas
barraquinhas de doces (para po
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dermos adoçar o nosso dia) e várias casinhas de artesanato para levar uma lembrança para casa.
Depois de um dia em grande no
mundo da fantasia, regressámos à
estrada por volta das 16:30h para
voltarmos à realidade. Na volta, e
apesar de cansados, a animação
continuou até à chegada às
instalações da Winet, por volta
das 18:30h.

Foi um dia bem passado, com muita alegria e em que todos pudemos
reviver a nossa infância entre amigos e formadores. Obrigada à instituição
por este dia proporcionado a todos os formandos.

winews // jun 2014
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14 de fevereiro

Sao Valentim
No passado dia 14 de fevereiro, o
clima de romance pairava na Winet.
O espaço estava decorado com
elementos alusivos ao dia de São
Valentim.

A decoração do espaço esteve a
cargo do curso Técnico de Vendas
III, que através da criatividade
investida conseguiu não só tornar o
ambiente mais caloroso e apelativo
ao amor, como também despertar o
interesse de toda a equipa formativa.
Além da decoração, o curso Técnico
de Vendas III presenteou formadores
e formandos com uma lembrança
simbólica e bem docinha! Os
formadores tiveram ainda direito a
um miminho extra, sendo atribuída
uma dedicatória a cada formador,
decorada de forma original.
As aulas (após o almoço) foram
substituídas por uma palestra,
realizada e apresentada pelo curso
Técnico Comercial V, cujos temas
abordados foram a gravidez na
adolescência e a violência no
namoro - flagelos que têm marcado
a sociedade atual.
Seguiram-se as atividades planeadas

e preparadas pelos formandos da
Winet, contando também com a
cooperação dos formandos dos
cursos EFA.
As atividades foram: o jogo “Verdade
ou Consequência”, que esteve
a cargo dos cursos Técnico de
Multimédia e Técnico de Informática,
(que requeria a participação das 5
turmas presentes) e que consistia
no lançamento de um dado e
mediante o número resultante desse
lançamento, era colocada uma
questão sobre o dia de São Valentim;
o “speed dating”, jogo que consistia
na formação de pares, que tinham
como objetivo estabelecer algum
tipo de diálogo durante 1 minuto.
Após esse minuto, os pares eram
alterados aleatoriamente.
Com este conjunto de atividades foi
possível animar a tarde na Winet,
fazendo do dia de S. Valentim um dia
diferente de comemoração, convívio
e festa.

7

14 de fevereiro

Violencia no namoro
No passado dia de S. Valentim, no
Pólo de Sandim, teve lugar uma
sessão de sensibilização alusiva à
violência nas relações de namoro.
Resultou da parceria entre o
Gabinete de Igualdade de Género
do Município de Santa Maria da
Feira e o Espaço Trevo (gabinete
de apoio a situações de violência
inserido no projeto Direitos &
Desafios ao abrigo do contrato
Local de desenvolvimento Social).
Este último dinamizou a sessão com
recurso a uma metodologia ativa,
para o público jovem e adulto dos
cursos de aprendizagem e do EFA.
A coordenação deste evento na

Winet nasce da pertinência e
atualidade deste tema, uma vez
que estudos recentes realizados
em Portugal revelam que a
violência nas relações afetivas é
cada vez mais precoce. Estima-se
que um em cada quatro jovens já
foi vítima de violência no namoro.
É normal existirem conflitos numa
relação de casal, mas que deveriam ser resolvidos com recurso
ao diálogo. Contudo, ainda são
toleradas relações violentas (nossas e em outras do nosso circulo
de amigos), porque ainda persiste
algumas crenças e mitos, que
condicionam os nossos compor-

tamentos. Nesta sessão forma
abordados alguns desses mitos
para ajudar a quebrar padrões
comportamentais disfuncionais.
Porque:

- GOSTAR NÃO É
CONTROLAR!
- CIÚMES NÃO SÃO AMOR!
- QUEM AMA CONFIA E
RESPEITA!
- DIZ NÃO À VIOLÊNCIA NO
NAMORO!”

Texto criado com suporte em folheto de divulgação, criado com a
Colaboração de Carla Machado, Marlene Matos e Cláudia Coelho, da
Universidade do Minho.
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20 de fevereiro

Carnaval
desde “A melhor fantasia” ao
“Melhor improviso”.
Também no Pólo em Sandim
se assinalou esta data. Assim,
alguns formandos também se
disfarçaram de forma criativa,
recebendo prémios no final.
Destaque para o curso EFA que
encenou um funeral com as
mais variadíssimas personagens,
sem esquecer a participação de
formandos de Técnico de Vendas II
com uma bebé endiabrada e uma
matrafona com muito estilo.
Esta tarde conseguiu superar todos os
objetivos propostos e o divertimento
típico da época não faltou.

No dia 20 de fevereiro de 2014,
pelas 14 horas, a Winet em Lobão
realizou um desfile de Carnaval
com os seus formandos. O
desfile tinha como objetivo alegrar
um pouco o espaço, fazendo
com que formandos e formadores
convivessem um pouco mais,
dando principal atenção ao dia
em si.
Cada curso desta instituição
teria de participar neste desfile,
havendo pelo menos duas pessoas
a representar cada um deles.

Estas duas pessoas tinham de se
mascarar conforme uma decisão
tomada em geral, tendo direito
a 15/20 minutos de preparação.
Depois de tudo pronto, incluindo
o espaço decorado, iniciou-se o
desfile. Imaginação não faltou,
desde a participação dos mimos,
das gatas, da mulher da limpeza
(Dona Emília), da bebé gigante,
das Matrafonas e muito mais.
Após o decorrer do desfile, foram
atribuídos os prémios e todos os
cursos receberam um prémio,
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27 de abril

Caminhada Solidaria
A Associação de Pais da escola
EB 1 de Lobão (APEE) dinamizou
uma caminhada solidária, no dia
27 de Abril de 2014, com o objetivo de angariar bens alimentares
que foram doados à Obra do Frei
Gil e ao Centro Social de Lobão.
A Caminhada Solidária teve um
percurso de 8km com início no
Largo Eleito Local. Foram várias
as atividades envolvidas nesta
iniciativa, como ginástica zumba,
insufláveis entre outras. O evento
contou, também, com a participação dos atletas, Rui Barros, Albertina Dias e Juliana Rocha.
A caminhada envolveu um grande
espírito de solidariedade de todos os participantes, inclusive
da Winet que com a presença e
apoio da direção, colaboradores,
formadores e serviço de enfermagem, forneceu água e barritas para
auxiliar o percurso pedonal de todos
os participantes desta iniciativa.

A adesão ao evento foi magnífica
e envolveu um enorme apoio e diversão de todos os participantes,
desde os mais pequenos aos mais
velhos.
Para a Winet foi muito gratificante
o participar nesta iniciativa, uma

vez que a “Caminhada Solidária”
sensibilizou e envolveu a população em geral, para a importância
de uma cidadania ativa, aberta à
comunidade, tendo como objetivo
o de amenizar as carências alimentares na freguesia.

winews // dez 2013
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30 de maio

Dia de futebol
No dia 30 de Maio, pelas 9h da
manhã, realizou-se um torneio
de futebol na Juventude de
Sanguedo, com objetivo de
angariar fundos para a visita de
estudo que se irá realizar a 1 de
Agosto em Mangualde.
No torneio participaram 14
equipas (12 de alunos, 1 de
professores 1 de velhas-guardas).
Realizaram-se jogos da fase de
grupos até às 13h. Nesta fase já
se tinham apurado 8 equipas.
Posto isto, as equipas e todos os
apoiantes (direção, colaboradores,
formadores e formandos da
Winet), fizeram uma paragem para

repor energias. Após um merecido
almoço e descanso, arrancou o
primeiro jogo dos quartos de final
entre os “Rapa Tacho” e a “Laranja
Mecânica”.
Por volta das 15h já se tinham
apurado todas as equipas, sendo
estas: “Nem Cheiras”; “Marretas”;
“Rapa Tacho” e “Bate o Pé”.
A final, aguardada com ansiedade,
ocorreu por volta das 16h entre
os “Marretas” e a equipa “Nem
Cheiras”. Foi uma final disputada
com muita polémica, ambas as
equipas entraram em campo com
o objetivo de conquistar o primeiro
lugar. Após um jogo intenso e bem

disputado a equipa vitoriosa foi a
“Nem Cheiras”.
Os prémios atribuídos foram para
a turma de Informática II: melhor
guarda-redes - Tiago Braz; melhor
marcador - Fábio Rocha.
Deu-se por concluído este grande
torneio de futebol, com a equipa
vencedora a festejar com os seus
adeptos e simpatizantes o triunfo
final. Nada melhor do que um dia
desportivo para proporcionar o
convívio entre toda a comunidade
escolar.
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poesia

Amigo

Desabafo...

Amigo é quem nos consegue fazer rir
Mesmo que a única coisa que nos
apeteça
Seja desistir.

Amigo dá tudo de si
Sem nada esperar em troca.
Amigo quer nos ver bem
E felizes também.

Amigo está lá nos bons e maus
momentos
Mas nunca por obrigação
Apenas porque nos ver sofrer
Lhe parte o coração.

Não consigo entender
Como pessoa imperfeita que sou
Que mesmo com muitos defeitos
Esse amigo nunca me
abandonou…

Amigo é aquele que nos dá a mão
E que devido a isso ficará
Para sempre no nosso coração.

Atura a minha teimosia
Todo o santo dia
E nunca se chateia
Com minha distração!
Tem de facto um enorme coração

Muita gente passa fome
Porque não há dinheiro
É o governo que come
O nosso povo inteiro.

Alerta-me quando faço algo
de mal
Mas a nada me obriga,
Aconselhou-me em certos assuntos
(Que já lhes perdi a conta!)
Mas só sei que foram muitos…

Emigrar é solução
Para as famílias portuguesas
Alguns ganham depressão
Não há dinheiro para as
despesas…

Amigo é um tudo
E sem ele não somos nada
Amigo é um estatuto conquistado.
Fonte de força inesgotável
De paciência notável!

Mandam os filhos para a escola
Para o seu futuro melhorar
Mas têm de pedir esmola
Para os filhos alimentar.
Pessoas no desemprego
Começam a ter que roubar
Estão no desespero
A família querem ajudar.

winews // dez 2013
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Curiosidades

Sabias que...
...o colibri é um pássaro que bate as asas 200 vezes por segundo e pesa cerca de 28 gramas?
...não existe duas zebras com riscas iguais?
...os olhos das corujas não viram porque estão fixos à cabeça e por isso tem 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 porco-espinho flutuam na água?
...o Chocolate mata os cães? O chocolate contém teobromina, que afecta o sistema nervoso e
o musculo 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 olfacto 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?
...os cavalos não conseguem vomitar?
...um casal de ratos em 18 meses podem ter mais de 1.000.000
de descendentes?
...ao longo da vida, uma pessoa, engole cerca de 70 insectos
e 10 aranhas? (yuck!)
… os elefantes são os únicos animais que não conseguem saltar?

…uma pessoa pisca os olhos aproximadamente 25 mil vezes
por dia?
…as moscas domésticas vivem apenas duas semanas?
…o olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de diferentes
tonalidades?
...que 75% das pessoas que lêem esta mensagem tentam lamber o
próprio cotovelo?

13

Anedotas

Para rir e chorar por mais
P: Qual é o cúmulo da rebeldia?
R: Morar sozinho e fugir de casa.
P: Sabes o que a manteiga diz para o pão quente?
R: Quando passo por ti derreto-me…
P: Qual a diferença entre um prego e um Alentejano?
R: Um prego tem cabeça e um Alentejano não.
O professor de Matemática levanta uma folha de papel
numa das mãos e pergunta ao Joãozinho: - Se eu dividir
essa folha de papel em quatro pedaços, com o que é
que eu fico? - Quatro quartos, professor! - E se eu dividir
em oito pedaços? - Oito oitavos, professor! - E se eu
dividir em cem pedaços? - Papel picado, professor!

passatempos

Palavras
Cruzadas

I
2
N
F
3
O
4
5 R
6 M
7
Á
T
8
9 I
C
10
A
11
1

1. Dispositivo que compreende um
acionador que comanda a rotação
do disco.
2. Chama-se ecrã, o periférico de
afixação de um computador.
3. Programas que comandam o
funcionamento de um computador.
4. Utilizado para conexão a internet.
5. E um periférico de entrada, que
juntou ao teclado.
6. E a parte do computador
responsável, por conectar e
interligar todos os componentes de
um computador.
7. E todo o computador que pode
ser facilmente transportado.
8. Pequeno recipiente destinado a
conter tinta.
9. E um periférico que quando
conectado a um computador tem a
função de dispositivo de saída.
10. E um circuito integrado que realiza
as funções de cálculo e tomada de
decisão de um computador.
11. E um tipo de memória que
permite a leitura e a escrita utilizada
como memória primária.
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passatempos

Encontra 8 diferencas

entretenimento

Online Games
1º League of Legends
2º Call of Duty
3º Counter-Strike GO
4º World of Warcraft
5º Battlefield 3
6º Guild Wars 2
7º Starcraft II
8º World of Tanks
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artigo institucional

Winet certificada pela ISO 9001
Com 15 anos no mercado, a Winet foi pioneira na área das novas tecnologias e formação profissional, no
concelho de Santa Maria da Feira.
Com um crescimento assente
no desenvolvimento da região,
a Winet é já uma referência na
área da formação (no sistema de
Aprendizagem e Modular) fruto das
relações de confiança estabelecidas com os seus clientes e das
relações de colaboração entre equipa.
Para comprovar a dedicação que
temos pelos nossos clientes, certificamos recentemente a Winet no
sistema de gestão da qualidade
de acordo com a norma ISO 9001.
Pretendemos com isto, a melhoria contínua do desempenho da
organização e a excelência dos
nossos serviços.

Um Sistema de Gestão da Qualidade Certificado pela APCER permite, entre outros aspetos:
• Satisfazer as expectativas dos clientes, assegurando não só a sua fidelização mas também a
competitividade e o desenvolvimento sustentável;
• Assegurar, de um modo inequívoco e transparente, às diversas partes interessadas, um Sistema de
Gestão da Qualidade adequado e que potencie a dinâmica da melhoria contínua;
• Proporcionar uma maior notoriedade e melhoria da imagem perante o mercado;
• Evidenciar a adopção das mais actuais ferramentas de gestão;
• O acesso a mercados e clientes cada vez mais exigentes;
• Uma confiança acrescida nos processos de conceção, planeamento, produção do produto e/ou
fornecimento do serviço.
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