SEXTA-FEIRA
06/06/2014

EDucAçãO E FORMAçãO

O DIÁRIO DE SETÚBAL

QuEro aprEndEr maiS

Casinha dos sonhos

O espaço " quero aprender
mais" tem como principal objetivo ajudar os estudantes
desde o 1 ciclo até ao ensino
universitário a ultrapassar as
dificuldades relacionadas com
os conteúdos letivos programados para cada ano. Abrange as mais diversas áreas do
saber desde as línguas e estudos sociais às ciências exatas, a cargo de professores licenciados e credenciados
para o efeito. A capacidade do
espaço é para 15 alunos divididos por ciclos e distribuí-

A Casinha dos Sonhos Atelier de Ana Gama abriu ao
público em 04 de Novembro de 2008 e situa-se na Av.
D. João IV nº 167 no Montijo. Dispõe do mais variado material para artes plásticas e decorativas e retrosaria, assim como um atelier com capacidade para oito pessoas,
dedicado aos workshops e aulas adaptadas para adultos e crianças tendo preços especiais para grupos. Os
workshops elaborados estão inseridos no âmbito das artes como por exemplo: Decoupage, porcelana fria (biscuit), lã mágica, pintura em chacota e tecido, feltro, cartonagem, costura e patchwork. Pode seguir as nossas
actividades ou contactar-nos através de email casinhadosonhos@gmail.com ou através do telefone
212303509.
Visite a nossa loja online em www.casinhadosonhos.com.

dos pelas 3 salas designadas
para o efeito no regime de
apoio ao estudo, contemplando também aulas individuais marcadas de acordo
com a disponibilidade do professor e do aluno e sempre na

perspetiva de melhorar e desenvolver competências e saberes. Este é um sonho tornado realidade e posto em
prática por duas colegas movidas por um objetivo comum,
o gosto pelo ensino!

Centro de Estudos Xis ao Quadrado
Data de Abertura: Abril 2014
Idades: Do Ensino Básico
1º ciclo ao Ensino Secundário
Atividades extracurriculares:
Actividades lúdico-pedagógicas em tempo de férias: Visitas a Museus, Quintas Pedagógicas, Dança, Ginástica,
Fotografia, Workshops variados.
As principais vantagens/ O
que distingue o espaço neste
segmento de mercado?
Espaço com atendimento
personalizado a cada aluno,
profissionais adequados aos
diferentes graus e áreas de en-

sino, bom ambiente e preocupação com o bem-estar da
criança/ jovem.
Apoio ao Estudo/ Explicações em Grupos ou Individuais.
Preparação para Exames
Nacionais e Testes Intermédios.
Apoio Especializado até ao
3º ciclo.
Horário alargado de segunda a sexta-feira das 7.00 às
20.00 e aos sábados das 9.00
às 13.00.
Protocolo com empresa de
Transporte Escolar, a partir de

Setembro 2014.
Aberto todo o ano!
Contactos: Rua Afonso Albuquerque, nº 41, 2870-862
Afonsoeiro, Montijo (Junto à Escola Secundária Poeta Joaquim Serra)
Telm: 93 809 74 35
E-mail:
c.e.xaoquadrado@gmail.com
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Centro de Estudos Saber+

O centro de Estudos Saber+ iniciou a sua actividade
a 6 de Janeiro de 2014. A
ideia de abertura deste espaço deu-se no final do ano de
2013 e em apenas uma semana Ana Maia e Mena Gonçalinho conseguiram por em
funcionamento o Saber+.
O Saber+ está vocacionado
para crianças e adolescentes entre os 6 e os 15 anos,
ou seja, para os alunos entre
o 1º e o 9º ano de escolaridade. O objetivo do Saber+ é
ajudar os alunos na realização
de trabalhos de casa, prepa-

ração para os testes, bem
como na preparação para os
exames.
O que distingue o Saber+ é
a dedicação, organização e
preparação do trabalho para
o sucesso dos alunos. O nosso lema é:
Saber é conhecer

Saber é sonhar
Saber é uma arte
Que temos de respeitar (Rodrigo, 10 anos)
VENHA VISITAR-NOS!!
Os contatos são:
tel. 216096163
e-mail geral@saber-mais.pt

atEC

Formar, além de bons técnicos, bons cidadãos
A ATEC procura adequar a sua oferta às necessidades do tecido
empresarial, colmatando carências de técnicos especializados,
funcionando, assim,
como um pilar para o
crescimento sustentado das organizações e
de um processo de fortalecimento da capacidade competitiva do
país
A formação profissional
ministrada na ATEC beneficia da transferência de conhecimento e boas práticas dos seus promotores, a
Volkswagen Autoeuropa, a
Siemens e a Bosch, replicando metodologias e ferramentas e apostando também na modernização de
equipamentos, de forma a

acompanhar as mais recentes inovações tecnológicas e a coloca-las ao dispor dos seus formandos.
O sucesso assenta igualmente na forte interligação
entre uma excelente preparação teórica aliada a pe-

ríodos de componente prática em contexto real de
trabalho no seio da indústria. Promovemos também
anualmente estágios ao
abrigo do programa de intercâmbio Leonardo DaVinci, agora denominado de

Erasmus Plus, proporcionando períodos de formação nas fábricas da Volkswagen e da Audi, na Alemanha. Prova de todo o esforço, empenho e profissionalismo que dedicamos à
formação profissional são as

medalhas que os nossos
formandos acumulam em
concursos como o Skills
Portugal, Euroskills, Cisco
NetRiders, Junior Achievement, Weldcup e GEP (Global Enterprise Project).
Na ATEC procuramos formar, além de bons técnicos,
também bons cidadãos, e
aqui há outro tipo de valores, como seja o trabalho
em equipa, o profissionalismo, a comunicação, o
empreendedorismo, entre
muitos outros. O processo
formativo é abrangente e,
além da competência técnica, estamos também comprometidos com o desenvolvimento pessoal dos nossos formandos.
A nossa missão é qualificar. Somos um centro de saber que proporciona qualificação sólida, pertinente
para a indústria e para o
mercado em geral. Os nossos 10 anos mostram que
somos competentes a fazer

transferência de Know-how
e partilha de saberes, factualmente expressa num
elevado índice de empregabilidade – em média, superior a 80% - nas variadíssimas profissões.
A ATEC realiza cursos de
formação para desempregados em várias modalidades, destinados a jovens e
adultos. A formação ministrada tem como base o sistema dual, de inspiração
alemã, aproximando o mais
possível o dia a dia dos formandos das rotinas e realidades que irão encontrar
nos futuros postos de trabalho. Os cursos dividem-se
em quatro componentes formativas: a sociocultural, a
científica e a tecnológica,
desenvolvidas na ATEC, e o
período de formação prática
em contexto real de trabalho
(estágio) no seio de uma
empresa parceira.
Visite-nos em
www-atec.pt!

