
Visita de Estudo ao Palácio e Parque de Monserrate dia 31.01.2019 
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Foi a primeira vez que Foi a primeira vez que 
fui a Monserrate. fui a Monserrate. 
Quando cheguei lá, Quando cheguei lá, 
dentro do Palácio, dentro do Palácio, 
fiquei surpreendido. fiquei surpreendido. 
Tirei fotos. Vi coisas Tirei fotos. Vi coisas 
antigas, um telefone, antigas, um telefone, 
um dragão de pedra, um dragão de pedra, 
potes de barro, parecia potes de barro, parecia 
um museu. um museu. Adilson Adilson 
CorreiaCorreia  

Achei os jardins muito bonitos, o relvado estava bem Achei os jardins muito bonitos, o relvado estava bem 
cortado. Aprendi coisas sobre as plantas. O jardim estava cortado. Aprendi coisas sobre as plantas. O jardim estava 
bem tratado. Também gostei do palácio.  bem tratado. Também gostei do palácio.  Carina Andrade Carina Andrade 
Gostei da visita, do palácio principalmente da cozinha Gostei da visita, do palácio principalmente da cozinha 
antiga. Acho que o jardim dá muito trabalho, é muito antiga. Acho que o jardim dá muito trabalho, é muito 
grande. grande. Edjomil Gomes. Edjomil Gomes.   
Gostei muito das quedas de água. O jardim está muito Gostei muito das quedas de água. O jardim está muito 
bem tratado e o palácio é muito bonito. Gostei da sala que bem tratado e o palácio é muito bonito. Gostei da sala que 
tinha espadas antigas na parede. A cozinha é muito bonita, tinha espadas antigas na parede. A cozinha é muito bonita, 
é antiga mas está muito bem tratada. é antiga mas está muito bem tratada. Cristina EstevesCristina Esteves  

Mira JovemMira Jovem  
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Gostei de ver na televisão que lá Gostei de ver na televisão que lá 
tinham, contarem a história de como tinham, contarem a história de como 
era viver ali antigamente. Gostei de era viver ali antigamente. Gostei de 
ir com todos os colegas. ir com todos os colegas. Bruna ZaharBruna Zahar  
Eu já conhecia, já tinha ido numa Eu já conhecia, já tinha ido numa 
outra visita de estudo mas é tão outra visita de estudo mas é tão 
bonito que não me importava de ir bonito que não me importava de ir 
outra vez. Gostei da cascata, das outra vez. Gostei da cascata, das 
plantas e o palácio está muito plantas e o palácio está muito 
bonito. Gostei do candeeiro grande bonito. Gostei do candeeiro grande 
pendurado no teto e gostei das pendurado no teto e gostei das 
estátuas. estátuas. Susana PalosSusana Palos  
Gostei de ver o rio, tinha muita água Gostei de ver o rio, tinha muita água 
a correr . Havia muitas camélias. a correr . Havia muitas camélias. 
David CarvalhoDavid Carvalho  

Gostei do palácio, é grande. Entrei Gostei do palácio, é grande. Entrei 
e vi. e vi. Adelgisa GomesAdelgisa Gomes  
Gostei da visita. Gostava de lá Gostei da visita. Gostava de lá 
voltar mais vezes. Gostei do voltar mais vezes. Gostei do 
parque e na primavera deve ser parque e na primavera deve ser 
ainda mais bonito. Tem flores ainda mais bonito. Tem flores 
muito bonitas. Tivemos sorte com muito bonitas. Tivemos sorte com 
o tempo, choveu um pouco no fim o tempo, choveu um pouco no fim 
mas andámos lá bem. mas andámos lá bem. Marisa Marisa 
SousaSousa  
Gostei muito da visita o palácio é Gostei muito da visita o palácio é 
muito bonito, tem fotos nas muito bonito, tem fotos nas 
paredes, das pessoas antigas que paredes, das pessoas antigas que 
lá moraram. Tirei fotos. lá moraram. Tirei fotos. Cláudia Cláudia 
CorreiaCorreia 
Gostei mais ou menos por causa Gostei mais ou menos por causa 
do tempo. do tempo. Ângelo  CabralÂngelo  Cabral  
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Cada um tem a sua ideia.Cada um tem a sua ideia.  

É preciso chegar a um acordo.É preciso chegar a um acordo.  

Ser bem educado.Ser bem educado.  

Escutar e falar.Escutar e falar.  

Cada um pensa por si.Cada um pensa por si.  

Quando temos ideias diferentes, Quando temos ideias diferentes, 
temos que chegar a um acordo.temos que chegar a um acordo.  

Trabalhar em conjunto.Trabalhar em conjunto.  

Aceitar as opiniões dos outros.Aceitar as opiniões dos outros.  

Decidir em conjunto.Decidir em conjunto.  

Perguntar.Perguntar.  

É preciso querer.É preciso querer.  

É preciso respeitar.É preciso respeitar.  

AjudarmoAjudarmo--nos uns aos outros.nos uns aos outros.  

É colaborar.É colaborar.  

É respeitar as opiniões dos É respeitar as opiniões dos 
outros.outros.  

É fácil quando todos têm a É fácil quando todos têm a 
mesma ideia.mesma ideia.  

É dialogar.É dialogar.  

É um conjunto de pessoas a É um conjunto de pessoas a 
trabalhar para o mesmo trabalhar para o mesmo 

objetivo.objetivo.  

É mais divertido.É mais divertido.  

Não é fácil. Não é fácil.   

É mais fácil quando há um líder.É mais fácil quando há um líder.  

É querer participar.É querer participar.  

Cada um contribui com uma parte.Cada um contribui com uma parte.  

A participação de todos é importante.A participação de todos é importante.  

COMO É TRABALHAR EM COMO É TRABALHAR EM 
EQUIPA?EQUIPA?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira Jovem                                                                                                  Boletim dos Formandos                                                                                                   

Página Página 44                                                                                                                                                                                                                          Educação FinanceiraEducação Financeira  

Com o apoio de: 

FESTA deFESTA de  

O NATAL JÁ O NATAL JÁ 
PASSOUPASSOU  

MAS É BOMMAS É BOM  

RECORDARRECORDAR  

PARA MAIS TARDEPARA MAIS TARDE  

LEMBRAR.LEMBRAR.  

  

Estas aulas ajudam-nos a saber 
poupar e a gerir melhor o dinheiro 
no dia-a-dia. Carina Andrade–
Curso de Operador de Jardina-
gem. 
Acho bem ter estas aulas porque 
se a minha mãe me manda fazer 
algumas compras eu não consigo, 
tenho que ir sempre com a minha 
mãe. Adilson Correia-Curso de 
Operador de Serigrafia. 
As aulas são importantes para 
sabermos gerir melhor o dinheiro. 
Fazemos jogos e trabalhos de gru-
po. Cátia Barros– Curso de Assis-
tente Familiar e de Apoio à Comu-
nidade. 

Acho que estas aulas são importantes porque em tudo 
o que tem a ver com dinheiro eu tenho dificuldades e 
assim eu posso aprender algumas coisas para aplicar 
na minha vida futura. Cristina Esteves-Curso de Ope-
rador de Serigrafia. 
Faço trabalhos giros, fizemos um jogo com uma bola. 
As aulas são sobre o dinheiro. Eu não sei fazer trocos. 
Beatriz Pereira– Curso de Assistente Familiar e de 
Apoio à Comunidade. 
As aulas estão a correr bem, eu estou a gostar. São às 
quartas-feiras e vamos fazer um trabalho em grupos. 
Cláudia Correia-Curso de Serviços de Reparação e 
Manutenção. 
Aprendo como devemos gerir o dinheiro. Fazemos 
fichas. Muitas coisas eu sei, vivo sozinha mas é bom 
para aprendermos mais um pouco. Marisa Sousa– 
Curso de Assistente Familiar e de Apoio à comunida-
de. 
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  NATAL 2018NATAL 2018  

O NATAL JÁ O NATAL JÁ 
PASSOUPASSOU  

MASMAS  

RECORDARRECORDAR  

ÉÉ  

VIVER VIVER   

  

Estou na empresa Escala 3, nos acabamentos 
gráficos. Gosto muito. É  muito diferente em 
tudo, o tipo de trabalho é diferente do Cur-
so, há mais máquinas e mais trabalho. Os 
colegas são muito simpáticos, acolheram-me 
bem. Espero ficar lá. Os meus colegas puxam 
por mim. Ensinam-me a fazer as coisas e 
depois dizem para eu fazer mais rápido. 
Márcia Gonçalves—Curso de Operador de 
Serigrafia. 
Estou na equipa de engenharia e manuten-
ção do Hotel da Penha  Longa. Trabalhamos 
mais do que aqui e o Diretor vai fazer a ins-
peção dos nossos trabalhos. Já levamos 
alguns conhecimentos daqui e o que nós não 
sabemos os colegas ensinam. Todas as 
manhãs reunimos todos no departamento e 
sabemos quantos clientes temos nesse dia, 
quem faz anos, se há eventos, como vai estar 
o tempo como se fosse o noticiário do hotel. 
Depois, falamos do trabalho que cada um vai 
fazer. Luís Vieira-Curso de Serviços de Repa-
ração e Manutenção 

Estou na empresa Ilustreprint, faço muitas 
coisas, conto revistas, embalo e faço 
dobragens. Tratam-me bem, gosto mais 
de lá estar do que estar no Curso. Há lá 
mais trabalho do que havia cá. Carmen 
Ferreira-Curso de Operador de Serigrafia 
Estou na Empresa Domus Aurea e ajudo a 
cuidar de idosos. Eles são muito carinho-
sos comigo. A responsável às vezes cha-
ma-me a atenção quando não faço bem as 
coisas e diz-me como fazer melhor, dá-me 
conselhos. É complicado porque temos 
pessoas com alzheimer. Cátia Silva-Curso 
de Assistente Familiar e de Apoio à 
Comunidade. 
Estive um mês na empresa Vadeca e 
depois sai porque não consegui acompa-
nhar. Lá são muito rápidos e não consegui 
fazer o que o chefe dizia. Estou à espera 
de ir para um próximo lugar. Reinaldo 
Semedo– Curso de Operador de Jardina-
gem. 



 

 

 

 

Ficha Técnica: Coordenação  - Assunção Santos. Técnicos participantes: Tânia David; Formandos Participantes: Adilson 
Correia; Carina Andrade; Edjomil Gomes; Cristina Esteves; Adelgisa Gomes; Cláudia Correia; Marisa Sousa; Ângelo Cabral; 
Bruna Zahar; Susana Palos; David Carvalho; Cátia Barros; Beatriz Pereira; Marisa Sousa; Márcia Gonçalves; Carmen Ferreira; 
Cátia Silva; Luís Vieira; Reinaldo Semedo. 
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Nelson TeixeiraNelson Teixeira——ex. ex. 
formando do Curso de formando do Curso de 

Operador de Jardinagem.Operador de Jardinagem.  

Contrato de trabalho na Contrato de trabalho na 
Câmara Municipal de Sintra Câmara Municipal de Sintra 

desde 02.05.2018desde 02.05.2018  

  

  

Luís PiresLuís Pires——ex. formando ex. formando 
do Curso de Operador de do Curso de Operador de 

Serigrafia. Serigrafia.   
Estágio de Inserção na 

Empresa Printer desde o 
dia 

10.09.2018 

Luís FernandesLuís Fernandes——ex. ex. 
formando do Curso de formando do Curso de 

Operador de Jardinagem.Operador de Jardinagem.  

Contrato Emprego Inserção + 
 Na Associação ARIA 
Projecto ARIA Jardins 

desde 03.12.2018 
  

  

Lucas PascoalLucas Pascoal——ex. ex. 
formando do Curso de formando do Curso de 

Operador de Jardinagem.Operador de Jardinagem.  
Estágio de Inserção 

Na empresa Parques e 
Jardins Lda. desde 

02.11.2018  

  

Vasco AmorimVasco Amorim——ex. formando do Curso de ex. formando do Curso de 
Serviços de Reparação e ManutençãoServiços de Reparação e Manutenção  
Contrato de Trabalho 

 Na empresa Ponte do Rodízio 
Imóveis e Turismo Lda. desde 

17.09.2018 


