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DESTAQUES
Semana Aberta
do IEFP
A Winet Institute foi convidada a
participar na Semana Aberta do
Centro de Emprego e Formação
Profissional de Entre o Douro e Vouga.
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Festa de regresso
as aulas
No dia 27 de setembro, a Winet
Institute organizou uma Festa
de regresso às aulas onde não
faltou animação.
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Programa
de transicao
para a vida ativa
3 dias de desenvolvimento de
ações para os jovens finalistas
em fase de entrada no mercado
de trabalho.
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satisfação que fazemos mais um balanço
positivo para a Winet Institute, tendo atingido
os objetivos a que nos propusemos.
De salientar, um elevado volume de formação
formandos, com a empregabilidade a rondar
os formandos dos Cursos de Aprendizagem e
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em especial às 6 formandas, que terminaram o
percurso de formação de Geriatria.
Este ano, foi um ano de novas apostas, com
o alargamento da oferta de formação dirigida
a adultos. Os Cursos EFA atribuem aos
formandos uma certificação profissional numa
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área especializada e potenciam as condições
de empregabilidade dos candidatos. Tendo,
neste momento 3 cursos a decorrer.
2013 foi também, um ano em que reforçamos
a comunicação e a notoriedade da Winet
Institute, como uma marca de confiança e de
qualidade na formação.
Em 2014 propomo-nos novos desafios com a
abertura de novos Cursos de Aprendizagem e
com a reformulação do Jornal Winews. Para
a próxima edição vamos dar enfoque, não só
às atividades desenvolvidas na Winet Institute,
mas também às restantes empresas da Winet
Group, nomeadamente os Novos Orgulhos e
as Mentes Suspensas.

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

Votos de um excelente ano novo para
formandos, equipa formativa e colaboradores.

Dr. Paulo Sérgio
Diretor Geral da Winet Group
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16 de julho

Sherlock Holmes
No passado dia 16 de julho, por
breves momentos formandos e
formadores
transformaram-se
em detetives privados, como a
famosa personagem de Sir Arthur
Ignatius Conan Doyle, Sherlock
Holmes.
Holmes é um investigador do final
do século XIX e início do século
XX que aparece pela primeira vez
no romance.
Sherlock Holmes ficou famoso
por utilizar, na resolução dos

seus mistérios, o método
científico e a lógica dedutiva. A
sua habilidade para desvendar
crimes aparentemente insolúveis,
até mesmo para Scotland Yard,
transformou seu nome em
sinónimo de detetive.
O objetivo dos participantes era o
de desvendar um mistério através
das várias pistas distribuídas
pelo centro formativo e/ou
pelas personagens envolvidas
na história. Na verdade, neste

dia todos foram convidados
a “treinar” as competências
necessárias para lidar com a
realidade. Tantas vezes temos que
fazer a construção de um todo
(informação profissional, escolar)
coerente, que nos conduza a uma
solução/estratégia de atuação
para um projeto profissional e/ou
pessoal futuro.

Nesta atividade, tínhamos várias
pistas para investigar sobre um
assassínio que tinha decorrido,
tivemos que nos deslocar a vários
sítios da escola e falamos com
algumas pessoas que nos deram
informações para resolver o caso.
No fim, reunindo todas as pistas
e informações que tínhamos,
realizamos uma história do que
supostamente aconteceu nesse
dia. No fim foi engraçado porque
toda a escola participou incluindo
funcionários, alunos e professores.
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17 de julho

Visita ao Museu
do Vinho do Porto

No dia 17 de julho de 2013, o curso
Técnico Comercial III realizou uma
visita de estudo ao Porto.
Pelas 10:45h, o local de paragem
foi o Museu do Vinho do Porto,
onde ficámos a conhecer os
métodos usados para transportar
o vinho do Porto, bem como os
próprios meios de transporte onde
iam as pipas de Vinho do Porto.
Após esta visita, aproximou-se a
hora de almoço e fomos almoçar

na Ribeira, num restaurante/
café, onde estivemos em convívio
e apreciámos uma deliciosa
francesinha.
Pelas 14:00h, desfrutámos de uma
viagem de barco no Rio Douro,
com passagem pelas seis pontes,
com a duração de 50 minutos.
Foi um passeio muito agradável,
no qual tirámos muitas fotografias
para mais tarde recordar.
Por fim, dirigimo-nos para o Cais

de Gaia e visitámos as Caves
do Vinho do Porto, onde vimos
diversas qualidades deste vinho,
um dos mais apreciados em todo
o mundo.
Foi então hora de conviver mais
um pouco, apreciando a paisagem
e comendo um gelado refrescante.
A visita foi bastante agradável e
enriquecedora e dela nos iremos
lembrar sempre.
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2 de agosto

Waterpark
No dia 2 de agosto de 2013, pelas 7 h, todos tínhamos de estar na Winet para embarcar numa aventura!
Fomos até ao Waterpark de Vila Real passar um dia diferente!

Durante a viagem os alunos
faziam
coisas
diferentes:
dormiam, cantavam, dançavam,
diziam piadas, ouviam música,
namoravam, comiam, bebiam e
relaxavam. Quando chegamos
ao Waterpark ofereceram-nos
um lanche para comer antes de
entrarmos para o parque. Assim
que entramos, começamos logo a
espalhar-nos por todos os lados!
A meio do dia e já com muitas
atividades
feitas
(piscina,
escorrega...) fomos almoçar.
O almoço foi porco no espeto e
batatas fritas!
Os dois cursos da Winet-Sandim,
Técnico de Vendas II e Técnico
de Vendas IV, começaram com
uma brincadeira “maquiavélica”,
pegaram
nos
formadores,
funcionários e diretores e atiraram-nos à água com a roupa que eles
tinham no corpo!

Alguns alunos ainda foram
espreitar e riram-se imenso,
outros preferiram estar deitados e
descansar!
O que é certo é que este foi um
dia maravilhoso e muito divertido!
Chegamos à Winet, por volta das
19h, cansados, mas valeu a pena
esperar por este dia. E para o ano
esperamos lá regressar!
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3 e 4 de setembro

Semana Aberta do IEFP
No âmbito da Semana Aberta do
Centro de Emprego e Formação
Profissional de Entre o Douro e
Vouga foi organizado um torneio
de futebol nas instalações deste
mesmo centro.
Neste torneio participaram várias

equipas e duas delas eram da
Winet, das quais faziam parte
formandos dos cursos Técnico
de Apoio à Gestão II, Técnico de
Vendas II e Técnico de Vendas IV.
O torneio foi realizado em dois
dias, 3 e 4 de setembro.

Os cursos da Winet tiveram um
excelente desempenho, tendo
uma das equipas ficado em
segundo lugar.
Houve também um torneio de
matraquilhos, que contou com a
participação de alguns formandos
da Winet, nomeadamente de
Técnico de Multimédia e Técnico
Comercial V.
A aula de Zumba realizada
também no âmbito da Semana
Aberta teve a participação de
algumas formandas do curso
Técnico Comercial IV.
Foi uma experiência divertida e
enriquecedora, que permitiu o
convívio dos formandos da Winet
com os formandos do Centro de
Emprego e Formação Profissional
de Entre o Douro e Vouga.
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27 de setembro

Festa Regresso as Aulas
A Winet realizou no dia 27 de
setembro uma festa de regresso
às aulas.
Cada
turma
teve
a
responsabilidade de decorar a
sua barraca. O curso Técnico
Comercial IV foi incumbida a
tarefa de decorar o espaço onde
decorreu a festa.
Após tanto esforço e dedicação
na decoração e nos ensaios, o dia
tão esperado chegara... A nossa
grande festa.
No dia 27 começamos por decorar
o espaço com as cores da Winet.
Tudo ficou deslumbrante...
Os ensaios decorriam com todo o
empenho.

A barraca do curso Técnico
de Apoio à Gestão II vendeu
bifanas, pão com chouriço, entre
outras coisas. O curso Técnico
de
Informática
encarregou-se de preparar as caipirinhas
e a sangria. O curso Técnico
Comercial IV preparava cocktails
e servia sumos. Para adoçar a
boca, tínhamos a barraca de
Técnico de Vendas II com bolos
e doçarias.
A última barraca pertencia ao
curso Técnico de Multimédia,
que preparou uma série de
jogos
tradicionais,
apelando
à participação de todos os
formadores e formandos da

Winet. Com tudo preparado,
eis que se dá início à grande e
esperada festa...

winews
winews //// dez
dez 2013
2013
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Durante a noite tivemos a
presença de um animador que foi
apresentando as atuações que
decorreram. Os cursos de Técnico
Comercial IV e V apresentaram
uma atuação em palco. Houve,
também, uma atuação de hip hop
e uma aula de zumba de grupos
convidados. O curso Técnico de
Vendas II cantou e encantou todo
o público com as suas vozes
magníficas.
Para finalizar a festa com
“glamour”, a atuação tão esperada,
a dos formadores. Foi o grande
momento da noite, o entusiasmo
que apresentaram em palco foi
contagiante e único.
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27 de setembro

Programa de intervencao
de transicao para a vida ativa
Terminei o 12º ano, e agora!
Nos dias 1, 3 e 16 de outubro
levamos a cabo um programa
de preparação para entrada
na vida ativa “Terminei o 12º
ano, e agora?”. Foram três
dias de trabalho com parceiros
da
comunidade,
empresas,
faculdades e ex-formandos,
com o objetivo de provocar o
pensamento e ação dos jovens
finalistas para a fase de entrada
no mercado de trabalho.
Criou-se
três
momentos
de discussão de ideias e
desmitificação de bloqueadores
da ação. Iniciou-se com um
debate
de
opiniões
entre

formandos/ex-formandos
e
mpresas
locais
(Empresas:
Concorga; Sanipinho; Ameto;
Actual Fashion; Ex-formandos:
Vanessa Fonseca; Vanessa Silva e
Fábio Jesus), sob o tema “Qual o
candidato ideal, para o mercado
atual de trabalho”. Seguido da
clarificação do processo de
recrutamento para entrada no
mundo do trabalho (FPCEUP
– Mestre Tânia Almeida), com
a excelente possibilidade de
treinarem num ambiente seguro
algumas estratégias para serem
bem-sucedidos numa entrevista
de emprego. Tendo finalizado

com outra saída profissional
possível, a de continuar a estudar
no ensino superior (IESF), sob o
tema “Prosseguir para o ensino
superior – Missão possível”.
Depois da apresentação do
Instituto e do seu funcionamento
ficou claro como é possível
colmatar algumas dificuldades
que eram apontadas pelos
formandos para prosseguir os
estudos.
Depois de anos de trabalho e
empenho, só desejamos a todos
os formandos que iniciaram a
sua caminhada no “mundo”,
Good Luck!!
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3 de outubro

Visita ao Estadio do Dragao
No dia 3 de outubro de 2013,
o curso Técnico de Apoio à
Gestão II realizou uma visita de
estudo ao Estádio do Dragão, no
âmbito do módulo de Atividades
Transdisciplinares.
Esta visita de estudo foi organizada,
sob temática “Futebol enquanto
empresa”, no qual se falou sobre a
História do futebol e deste desporto
enquanto negócio.
A visita de estudo foi interessante,
não só pela visita em si, mas
também pelo convívio.
Começámos por visitar o hall,
cujas paredes eram revestidas por
azulejos com os nomes de todos os
sócios que estiveram presentes na
inauguração do estádio no dia 16
de novembro de 2003 e puderam
assistir à vitória do Futebol Clube do
Porto sobre o Barcelona, por 2-0.
De seguida, fomos aos camarotes
e o nosso colega de turma Tiago
Paiva teve o prazer de se sentar
na 21ª cadeira do camarote, a
cadeira do presidente do clube,

Jorge Nuno Pinto da Costa.
Continuámos com a nossa visita na
Sala de Conferência de Imprensa.
O nosso colega Daniel Silva
resolveu sentar-se na cadeira onde
o Mister Paulo Fonseca dá as suas
conferências.
Visitámos o balneário onde a equipa
visitante se prepara antes dos
jogos. Este balneário tem imagens
dos jogadores mais marcantes e

dos títulos conquistados, de forma
a intimidar a equipa adversária.
Conta-se que é o segundo estádio
mais temido do mundo.
Por último, visitámos o relvado,
onde sentimos uma grande emoção
e satisfação.
Foi de facto uma visita interessante
e marcante para todos nós!
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31 de outubro

Halloween
No dia 31 de outubro de
2013, realizou-se na Winet de
Lobão pelas 14h uma pequena
competição entre todos os cursos,
incluindo os cursos EFA.
A competição iniciou-se com o
jogo “Caça à Abóbora” onde cada
curso tinha de procurar abóboras
identificadas com um número qu
e correspondia a uma atividade
(perguntas de cultura geral; sopa
de letras; dinâmicas de grupo;
entre outros) e a cada pergunta
acertada era atribuída uma
classificação.
No final o curso vencedor foi
Técnico de Vendas III.
Depois desta convivência, chegou
o momento das turmas darem
asas à imaginação e criarem

as suas abóboras, que seriam
expostas na noite de Halloween
no jardim da Winet.
O entusiasmo era tanto que
a criatividade aumentava a
cada minuto que passava.
Cada abóbora tinha um estilo
próprio, como se para cada
curso ela tivesse a sua própria
personalidade.
A ansiedade era tanta por saber
quem era a abóbora vencedora,
que só no final de todos terem
terminado as suas ”obras de
arte” é que os diretores da escola
juntamente com a Ana da Secretaria
vieram avaliar cada pormenor.
As abóboras vencedoras foram a
abóbora de Técnico de Vendas I e
do EFA de Vendas.

Os prémios atribuídos foram: para o
curso de aprendizagem, rebuçados
para adoçarem o seu final de dia e
para a turma EFA uma agenda.
O dia foi divertido e assustador!
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11 de novembro

Sao Martinho
Como não podia deixar de ser,
a Winet assinalou o Dia de São
Martinho. No dia 11 de novembro,
o clima de festa estava instalado,
apesar do frio que se fazia sentir.
Foi proposto a todos os cursos a
representação do São Martinho
em cartazes em papel de cenário.
Todos participaram nesta tarefa.
Nestes cartazes estavam imagens
do cavaleiro Martinho e do

mendigo, quadras, ditados sobre
o tema, a lenda de São Martinho,
castanhas, ouriços e folhas.
O dia foi passando e por voltas
das 16 horas, todos nesta entidade (formandos, formadores e
funcionários) começaram a comer
as castanhas que já se encontravam
assadas e quentes para ajudar a
combater o frio instalado. Todos
comemoraram o dia em convívio,

soltavam-se sorrisos em todas
as caras, o que proporcionou um
bom ambiente, festivo, em que
todos comiam com satisfação, sem
preocupações com a linha.
E assim foi mais uma das
comemorações realizadas pela
Winet, que nunca deixa passar em
branco uma época festiva.
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A importancia
das redes sociais
Nos dias de hoje, as redes
sociais assumem um papel
muito importante na vida social
dos adolescentes, chegando
ao ponto de, em alguns casos,
os adolescentes trocarem a
convivência social pela virtual.
Os exemplos mais conhecidos
são o Facebook e o Twitter.
Sendo o primeiro o mais popular
de todas as redes sociais.

As consequências da chamada era
digital, onde as pessoas procuram
cada vez mais a socialização
virtual, verificam-se cada vez mais
nos adolescentes. Vários estudos
apontam que graças a esse uso
excessivo, os nossos adolescentes
estão a manifestar tendências
narcisistas e demonstram fortes problemas psicológicos e
tendências agressivas, criando

um impacto negativo na vida
escolar e familiar. No entanto, os
relacionamentos virtuais podem
ajudar adolescentes introvertidos
a aprender a socializar.

Vivemos numa era digital, numa
época onde os media e respectiva
informação, conseguem mover e
modificar a vida dos cidadãos, até
mesmo uma nação por inteiro. Essa
informação pode valer mais que o
próprio ouro, modificar o rumo de
uma empresa, ou a simples vida de
um cidadão comum.
Os mass media chegam aos lares
diariamente, seja num papel de
um jornal, pela televisão e rádio
ou então no imenso oceano de
informação que é atualmente a
internet.
Essa informação e poder tem os
seus prós e contras; esta permite
que a humanidade esteja mais
próxima e crie laços entre si.

Nada escapa aos olhos dos media,
mas esse poder tem o seu lado
negativo. Pois, os media usam a
informação para seu belo proveito,
alterando e ocultando conforme
lhes der mais jeito. O excesso do
bombardeamento dos media pode
alterar também um simples lar,
arrastar as pessoas para uma vida
sedentária.
Resumindo, atualmente os media
têm um papel fundamental na
sociedade, mas devem ser
utilizados com cuidado e em
dose de quanto baste, ou um dia
ficaremos presos por fios puxados
pelos media, que nem robôs sem
uma linha própria de pensamento.
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A era do computador
Ao longo dos tempos temos
verificado e acompanhado a
evolução da tecnologia. Desde o
tradicional computador composto
pelo enorme ecrã, a torre, o rato
e o teclado, foram criados novos
modelos. O computador veio
revolucionar a forma de trabalhar
e comunicar.
Em determinadas profissões, o
uso do computador veio facilitar
e melhorar o desempenho da
função, como por exemplo, no
processamento de texto e no
arquivo de informação.
A partir daqui os avanços da
tecnologia
foram
bastante

significativos, dando origem ao
computador portátil.
Foram
desenvolvidos
novos
equipamentos, mais sofisticados,
com uma vertente tecnológica
mais avançada, mais aliada a
um conceito estético elaborado.
Começam a surgir computadores
personalizados no que diz respeito
a tamanho, forma, cor e design.
No geral, o computador tornou-se
uma mais-valia para a sociedade,
desde que sejam adotados
comportamentos conscientes e
de segurança.

Poesia

Desabafos
Dia após dia faço os meus rascunhos e tanta
rima solta, até me doer os punhos.
Desabafo no caderno, a ele sou fiel, de tantos
amigos que tenho o melhor é o papel, por
vezes penso que já não há confiança no
mundo, por vezes a mão que nos levanta é
aquela que nos puxa para o fundo.
Não julgo, não critico, nem questiono ninguém.
Cada um faz o que quer, mal ou bem para quê?
Mais vale estar calado, prefiro manter o
silêncio do que ser
mal olhado.
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Anedotas

Para rir e chorar por mais
P: Por que é que uma loira põe água no computador?
R: Para navegar na net.
P: Como é que uma loira tenta matar um pássaro?
R: Atira-o pela janela.
P: Uma loira e uma morena atiram-se de um prédio.
Qual chega primeiro ao chão?
R: A morena. A loira teve que parar para pedir direções.
P: Porque é que duas loiras discutem antes de andar
de mota?
R: Qual delas vai à janela
Era uma mulher tão gorda, tão gorda, tão gorda... Que a única fotografia que a filha tinha dela tinha sido
tirada por satélite.
Porque é que os alentejanos não bebem leite fresco pela manhã?
Porque a vaca não cabe dentro do frigorífico.
Qual é o cúmulo da estupidez?
Um restaurante fechar para almoço.

Curiosidades

Sabias que...
… nenhum pedaço de papel pode ser dobrado ao meio mais de 7 vezes?
… o lápis é o objeto mais utilizado do Mundo?
… um adulto produz cerca de 1,5 l de saliva por dia?
… existem mais de 250000 espécies de plantas?
… por dia, cada pessoa perde entre 50 a 100 cabelos?
… um girassol move-se muito lentamente de forma a que a flor esteja sempre de frente para o sol?
… apenas uma pessoa em cada 2 mil milhões viverá mais de 116 anos?

… a Torre Eiffel, localizada em Paris, é o monumento mais visitado
do Mundo?
… a bandeira oficial dos Jogos Olímpicos surgiu pela primeira vez
na Bélgica, em 1920?
… o cabelo e as unhas são feitos do mesmo material?
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