
O espaço " quero aprender

mais" tem como principal ob-

jetivo ajudar os estudantes

desde o 1 ciclo até ao ensino

universitário a ultrapassar as

dificuldades relacionadas com

os conteúdos letivos progra-

mados para cada ano. Abran-

ge as mais diversas áreas do

saber desde as línguas e es-

tudos sociais às ciências exa-

tas, a cargo de professores li-

cenciados e credenciados

para o efeito. A capacidade do

espaço é para 15 alunos di-

vididos por ciclos e distribuí-

dos pelas 3 salas designadas

para o efeito no regime de

apoio ao estudo, contem-

plando também aulas indivi-

duais marcadas de acordo

com a disponibilidade do pro-

fessor e do aluno e sempre na

perspetiva de melhorar e de-

senvolver competências e sa-

beres. Este é um sonho tor-

nado realidade e posto em

prática por duas colegas mo-

vidas por um objetivo comum,

o gosto pelo ensino!

Data de Abertura: Abril 2014

Idades: Do Ensino Básico

1º ciclo ao Ensino Secundário

Atividades extracurriculares:

Actividades lúdico-pedagó-

gicas em tempo de férias: Vi-

sitas a Museus, Quintas Pe-

dagógicas, Dança, Ginástica,

Fotografia, Workshops varia-

dos.

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 preocu-

pação com o bem-estar da

criança/ jovem.

Apoio ao Estudo/ Explica-

ções em Grupos ou Indivi-

duais.

Preparação para Exames

Nacionais e Testes Intermé-

dios.

Apoio Especializado até ao

3º ciclo.

Horário alargado de segun-

da 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 Al-

buquerque, nº 41, 2870-862

Afonsoeiro, Montijo (Junto à Es-

cola Secundária Poeta Joa-

quim Serra)

Telm: 93 809 74 35

E-mail:

c.e.xaoquadrado@gmail.com

A ATEC procura ade-

quar a sua oferta às ne-

cessidades do tecido

empresarial, colma-

tando carências de téc-

nicos especializados,

funcionando, assim,

como um pilar para o

crescimento sustenta-

do das organizações e

de um processo de for-

talecimento da capaci-

dade competitiva do

país

A formação profissional

ministrada na ATEC benefi-

cia da transferência de co-

nhecimento e boas práti-

cas dos seus promotores, a

Volkswagen Autoeuropa, a

Siemens e a Bosch, repli-

cando metodologias e fer-

ramentas e apostando tam-

bém na modernização de

equipamentos, de forma a

acompanhar as mais re-

centes inovações tecnoló-

gicas e a coloca-las ao dis-

por dos seus formandos.

O sucesso assenta igual-

mente na forte interligação

entre uma excelente pre-

paração teórica aliada a pe-

ríodos de componente prá-

tica em contexto real de

trabalho no seio da indús-

tria. Promovemos também

anualmente estágios ao

abrigo do programa de in-

tercâmbio Leonardo DaVin-

ci, agora denominado de

Erasmus Plus, proporcio-

nando períodos de forma-

ção nas fábricas da Volks-

wagen e da Audi, na Ale-

manha. Prova de todo o es-

forço, empenho e profissio-

nalismo que dedicamos à

formação profissional são as

medalhas que os nossos

formandos acumulam em

concursos como o Skills

Portugal, Euroskills, Cisco

NetRiders, Junior Achieve-

ment, Weldcup e GEP (Glo-

bal Enterprise Project).

Na ATEC procuramos for-

mar, além de bons técnicos,

também bons cidadãos, e

aqui há outro tipo de valo-

res, como seja o trabalho

em equipa, o profissiona-

lismo, a comunicação, o

empreendedorismo, entre

muitos outros. O processo

formativo é abrangente e,

além da competência téc-

nica, estamos também com-

prometidos com o desen-

volvimento pessoal dos nos-

sos formandos.

A nossa missão é qualifi-

car. Somos um centro de sa-

ber que proporciona quali-

ficação sólida, pertinente

para a indústria e para o

mercado em geral. Os nos-

sos 10 anos mostram que

somos competentes a fazer

transferência de Know-how

e partilha de saberes, fac-

tualmente expressa num

elevado índice de empre-

gabilidade – em média, su-

perior a 80% - nas variadís-

simas profissões.

A ATEC realiza cursos de

formação para desempre-

gados em várias modalida-

des, destinados a jovens e

adultos. A formação minis-

trada tem como base o sis-

tema dual, de inspiração

alemã, aproximando o mais

possível o dia a dia dos for-

mandos das rotinas e reali-

dades que irão encontrar

nos futuros postos de tra-

balho. Os cursos dividem-se

em quatro componentes for-

mativas: 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!

atEC

Formar, além de bons técnicos, bons cidadãos

O centro de Estudos Sa-

ber+ iniciou a sua actividade

a 6 de Janeiro de 2014. A

ideia de abertura deste es-

paço deu-se no final do ano de

2013 e em apenas uma se-

mana Ana Maia e Mena Gon-

çalinho conseguiram por em

funcionamento o Saber+.

O Saber+ está vocacionado

para crianças e adolescen-

tes entre os 6 e os 15 anos,

ou seja, para os alunos entre

o 1º e o 9º ano de escolari-

dade. 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 nos-

so lema é:

Saber é conhecer

Saber é sonhar

Saber é uma arte

Que temos de respeitar (Ro-

drigo, 10 anos)

VENHA VISITAR-NOS!!

Os contatos são:

tel. 216096163

e-mail geral@saber-mais.pt

QuEro aprEndEr maiS

Centro de Estudos Saber+

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 ma-

terial para artes plásticas e decorativas e retrosaria, as-

sim como um atelier com capacidade para oito pessoas,

dedicado aos workshops e aulas adaptadas para adul-

tos e crianças tendo preços especiais para grupos. Os

workshops elaborados estão inseridos no âmbito das ar-

tes como por exemplo: Decoupage, porcelana fria (bis-

cuit), lã mágica, pintura em chacota e tecido, feltro, car-

tonagem, costura e patchwork. Pode seguir as nossas

actividades ou contactar-nos através de email casi-

nhadosonhos@gmail.com ou através do telefone

212303509.

Visite a nossa loja online em www.casinhadoso-

nhos.com.

Casinha dos sonhos

Centro de Estudos Xis ao Quadrado
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