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1 – FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 2008 / 2009
Continuam a decorrer com sucesso as Formações Modulares Certificadas
que a ETLA oferece para o ano lectivo de 2008 / 2009.
No entanto, é ainda possível efectuar inscrições nos cursos de:
• Robótica
• Pneumática
• Autómatos Programáveis
• Processador de Texto – Processamento e Edição
• Rede Local – Instalação
• Folha de Cálculo – Operação e Programação
• Criação de Páginas Web em Hipertexto
• Rede Local – Instalação de Software Base
• Scripts GCI e Folhas de Estilo
• Utilitário de Apresentação Gráfica (Power Point)
• Volumetria Redox
• CAD – Projecto de Construção Civil
• CAD 3D – Construção Civil
Mais informações em www.etla.com.pt.

2 – CURSO INTENSIVO DE VÁLVULAS DE REGULAÇÃO
Continuam abertas as inscrições para a 2ª edição do Curso Intensivo de
Válvulas de Regulação, organizado em parceria pela ETLA e
pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal.
Os principais destinatários são os
Operadores de Processo, os Técnicos
Especialistas e as Chefias Intermédias,
que durante 26 horas irão ganhar
conhecimentos para dimensionar, modelar
e caracterizar falhas em válvulas industriais.
Para proceder às inscrições ou para obter mais
informações, consulte o site www.etla.com.pt ou contacte com a Sra. D. Lina
Damas através do telefone 269 633 475, do fax 269 860 145 ou do e-mail
etla@etla.com.pt.
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3 – PAP’S 2009 – ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO &
MECATRÓNICA
Tal como referimos no Boletim de Outubro de 2008, este ano foi feita uma
alteração no calendário das PAP’s de Electrónica, Automação e
Instrumentação e de Mecatrónica, passando os grupos destes cursos a
apresentá-las já no final deste período lectivo.
No dia 23 de Março, os primeiros apresentarão um sistema de Bola e Calha,
um Calibrador Térmico Automático, um Robô Toupeira, um Medidor de pH e
um Elevador de 3 Pisos. No dia 24, será a vez dos segundos apresentarem um
Gerador Eólico de Baixa Potência, um Painel Solar Rotativo, uma Antena
Parabólica com Posicionamento Automático, um Robô Aspirador Automatizado
e uma Balança Antropométrica Digital.
Como habitualmente, as apresentações irão decorrer na Sala de Convívio da
ETLA, estando todos os interessados nas mesmas convidados a assistir.

4 – AULAS PRÁTICAS
Enquanto Escola Profissional de foro tecnológico, e sem detrimento dos
conhecimentos teóricos de base, na ETLA valorizam-se muito os
conhecimentos práticos e o trabalho de equipa. Neste sentido, logo desde o
primeiro ano que vão sendo feitas aulas práticas nas diversas disciplinas.
Por exemplo, na última semana de Janeiro, a turma de 1º ano de Higiene
pôs os seus conhecimentos à prova ao proceder à avaliação de diversos
espaços de trabalho de colaboradores da ETLA, e a de 1º ano de Informática
adquiriu novos conhecimentos de hardware ao desmontar e remontar diversos
computadores.
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5 – VISITA DO PROJECTO “A PRIORI”
“A Priori” é um projecto de acompanhamento sócio-cultural da Câmara
Municipal de Sines, no qual se incluem sessões de Orientação Escolar e
Vocacional aos alunos do 9º ano da Escola Secundária Poeta Al Berto.
No âmbito destas sessões, 3 alunas da referida Escola, acompanhadas da
sua orientadora, visitaram então a ETLA no passado dia 4 de Fevereiro. Nesta
visita, para além de uma apresentação da nossa Escola e da sua oferta
formativa, as alunas tiveram também a oportunidade de visitar todas as
instalações, presenciar o ambiente que aqui se vive, falar com alunos e
professores e, inclusive, ficar a conhecer um pouco mais dos trabalhos
realizados no desenvolvimento das PAP’s de Electrónica, Automação e
Instrumentação e de Mecatrónica.

Ao final da tarde, a avaliação foi positiva e ficou o gostinho especial pelos
laboratórios de química.

6 – TORNEIO ANUAL DE FUTSAL
Ocorreu no passado dia 20 de Fevereiro o Torneio Anual de Futsal
Interturmas, no Pavilhão Desportivo da Petrogal em Vila Nova de Santo André.
Nesta edição, a vitória foi para a equipa do 2º ano de Mecatrónica, ficando a
do 3º ano de Mecatrónica em 2º lugar e a do 3º ano de Higiene em 3º.

Equipas Vencedoras do Torneio.
Da esquerda para a direita: 1º lugar – 2º ano de Mecatrónica; 2º Lugar – 3º ano de Mecatrónica; 3º Lugar – 3º ano de Higiene.
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7 – FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES
Um dos factores de referência da ETLA consiste na qualidade dos seus
professores. Por isso mesmo, também a estes é dada formação sempre que
necessário.
Neste âmbito, uma grande parte dos colaboradores da ETLA estão
actualmente a participar na última fase do Curso de Formação de Formadores
para Actualização dos seus conhecimentos e Renovação do CAP.

8 – QUALIDADE – RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001-2008
O ano lectivo de 2008/2009 consiste também no ano de
renovação da Certificação de Qualidade ISO 9001:2008, sendo a
empresa certificadora a DNV (Det Norske Veritas).
Para isso, para além das habituais auditorias internas e
externas, está prevista, já para o final de Março ou início de Abril,
a realização de uma formação específica sobre as alterações
normativas desta certificação, dada por especialistas da DNV aos
colaboradores da ETLA.

