ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESÁRIAS

MÓDULO: CP 4 – Cidadania e Profissionalidade (Processos Identitários)
FORMADORA: Dra. Sandra Ferreira / Dr. Manuel António
TRABALHO: Visita estudo ao Centro de Formação Know It - Porto

VISITA DE ESTUDO
Centro de Formação Profissional Know it – Porto
Curso de Instalação e Gestão de Redes Informáticas (EFA-Secundário)
O nosso curso de formação foi convidado pelo Centro de Formação Know It, através da nossa
formadora Dra. Sandra Ferreira, para visitarmos as instalações do Know It e assistir à apresentação
da Actividade Integradora do Curso de Instalação de Redes Informáticas (EFA-Secundário),
actividade a que deram o nome de “De olhos postos nas Novas Técnologias”.
Após uma apresentação mútua, fomos instalados na sala dos formandos, cada uma em frente a um
computador e então, um a um, cada formando foi dando a conhecer o seu trabalho e contributo para a
elaboração da Actividade Integradora, sendo esta composta por:
•
•
•
•
•

Apresentação do site criado pelos formandos;
Apresentação técnica do site;
Visita, individual, ao site;
Preenchimento de um inquérito informático sobre Novas Tecnologias;
Tratamento da informação.

A meio da manhã fizemos uma pausa e fomos presenteadas com um Coffee Break muito bem
composto, e em bom convívio fizemos uma pausa de cerca de 30 minutos.
Finda a apresentação da Actividade Integradora, trocamos aprendizagens e competências
relacionadas com os nossos cursos, demos-lhes a conhecer, individualmente, os nossos blogues e qual o
objectivo de cada uma ter o seu blogue.
Gostei da visita, a meu ver fomos muito bem recebidas, todo o programa foi muito bem explicado,
houve algumas falhas técnicas mas é normal nestas ocasiões alguma coisa não funcionar ou falhar, o
que superaram com grande calma e profissionalismo.
Fiquei muito bem impressionada com os conhecimentos que estes formandos já apresentavam e penso
que todos eles, cada um na sua área, estão motivados e bem acompanhados para que o seu futuro seja
promissor.
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