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O arranque do ano lectivo 2007/08 na Forave abre um novo ciclo 

formativo, com mais e novos cursos, novos desafios, novas 

experiências.

Esta comunidade escolar, já significativa, continua muito empenhada 

em adequar e qualificar técnicos que sirvam as necessidades 

económicas e empresariais do meio envolvente.

Continua a crescer, a actualizar as suas condições técnicas e a 

desenvolver mais áreas de formação de elevada qualidade, inclusive 

com vários projectos de participação além fronteiras. 

As empresas podem contar com a óptima preparação destes 

formandos mas também com a nossa disponibilidade para a 

elaboração de acções, de curta duração, para activos.

Apraz-nos constatar que a dimensão e reconhecimento do valor da 

Forave é cada vez maior, mas isso é fruto do empenho e dedicação de 

todos os seus colaboradores. Mas os desafios são cada vez maiores, 

ultrapassam as barreiras da nossa fronteira nacional, nesse sentido 

estamos preparados para corresponder aos níveis de exigência 

europeus.

Para toda a comunidade escolar e empresarial do meio envolvente 

desejamos os melhores sucessos pessoais e profissionais.

 A todos bem hajam!

Esta edição do Saber & Fazer é uma apresentação Alimentar e o outro de nível II, Apoio Familiar e à 

sumária dos assuntos de destaque, da newsletter da Comunidade.

FORAVE que, mensalmente, foi informando de todos 
Junho de 2007, 1º GP  FORAVE, Corrida de Carros de 

os projectos e actividades desenvolvidas ao longo do 
Rolamentos, iniciativa levada a cabo em parceria com o 

ano lectivo. 
Lago Discount e a Câmara Municipal de V. N. de 

A própria newsletter , lançada em Setembro de 2006, Famalicão.

foi a primeira inovação do ano.
Desenvolvimento de um projecto com a empresa Preh  

Em Outubro, a FORAVE aderiu à rede social de V. N. Electromecânica Portuguesa, Lda, no qual estão 

de Famalicão, fazendo parte da LEC de Lousado, envolvidos 17 alunos do Curso de Técnico de 

Esmeriz e Cabeçudos, condição necessária para Automação Industrial.

integrar a Plataforma de Ensino Profissional de V. N. 
Participação na feira de inventores Flávia Criativa, em 

de Famalicão.
Chaves e no Concurso Nacional de Protótipos de 

Também nesta altura foi iniciado o processo de Electricidade e Electrónica na Amadora.

certificação da Escola para a qualidade, pela SGS.
Nenhuma das muitas outras actividades que se 

No início de 2007, a Escola desenvolveu dois desenvolveram na Escola ao longo do ano tiveram  

intercâmbios Comenius, sendo um com um parceiro menos importância. Em todas houve um grande 

Belga e o outro com Itália. envolvimento da comunidade escolar, sem excepção, o 

que contribuiu  para o engrandecimento da Escola e o 
No âmbito das actividades extra-curriculares foram 

enriquecimento de todos, principalmente dos alunos 
organizados dois eventos de longa duração,  o 

da FORAVE, motivo esse, que bastaria para estarmos 
primeiro uma LAN-party - 48 horas e o segundo um 

todos de parabéns e premiarmo-nos com um animado 
Torneio Desportivo  24 horas consecutivas.

Arraial de final de ano, no 
Pela primeira vez, e no seguimento da candidatura da átrio da Escola.
FORAVE como entidade externa de formação do 

IEFP, surgiu a oportunidade de iniciar-se na Escola, um 

EFA de Geriatria para activos desempregados. 

A Escola estabeleceu protocolos com o ISEP, 

Instituto Superior de Engenharia do Porto e com a 

Escola Secundária D. Sancho I de V. N. Famalicão, 

sendo este último incluído no protocolo celebrado 

pelo Ministério da Educação, o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional e todas as entidades em 

situação de cooperação para a formação 

profissional.

Em Março foi lançada a Campanha de Marketing para 

a oferta formativa 2007/2008, com grande 

envolvimento de um grupo de professores e alunos. 

Também nesta altura a Escola viu aprovada a 

candidatura a dois cursos novos, um de Nível III, 

Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade 

Editorial

(...) houve um grande envolvimento da comunidade escolar,
sem excepção, o que contribuiu para o engrandecimento
da Escola e o enriquecimento de todos,
principalmente dos alunos da FORAVE (...)
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No dia 22 de Novembro, a FORAVE juntou, na Casa das Director Executivo da Escola, do Dr. Marco Magalhães - 

Artes de Vila Nova de Famalicão, os empresários da em representação da Câmara Municipal de Vila Nova de 

região ligados ao sector da produção e comercialização Famalicão, do Dr. Abel Martins - Biólogo e da Dra. 

de produtos alimentares, para apresentar o Curso de Manuela Guimarães - Directora Pedagógica da Escola.

Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade O objectivo deste evento foi conseguido, na medida em 

Alimentar. que houve a confirmação por parte das empresas da 

Esta iniciativa veio no seguimento de uma proposta da necessidade e oportunidade de técnicos intermédios 

Forave, em reunião concelhia, das escolas profissionais, com o perfil desenhado por este curso, dadas as 

onde os intervenientes manifestaram as suas intenções imposições legislativas comunitárias do Regulamento

de formação para o próximo ano lectivo. nº 852/2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios. 

A Forave incluiu no seu plano de formação a Mediante esta sintonia de interesses entre Escola, 

possibilidade de abrir um curso na área alimentar, pelo Município e tecido empresarial, ficou dado o primeiro 

facto do concelho de Famalicão ser altamente passo para levar a cabo a concretização deste projecto.

industrializado a este nível e por não haver nenhum 

curso profissional na região que desse resposta às 

necessidades das empresas. 

A apresentação teve como objectivo mostrar aos 

empresários o plano de estudos do curso, com ênfase na 

parte técnica e no perfil de saída dos diplomados, bem 

como dar a conhecer a Forave, numa perspectiva 

histórica, como associação para a educação do Vale do 

Ave e como escola, no seu expoente máximo de 

capacidade formativa.

A apresentação esteve a cargo do Dr. Pinto da Fonseca - 

Presidente da Direcção, do Dr. João Pedro Vilaça - 

a fa

Encontro
de culturas

flash flash

Na sequência da importância que a Escola dá aos projectos 

comunitários, como forma de desenvolver a dimensão europeia da 

educação, estimular os contactos entre pessoas de diferentes 

culturas, partilhar práticas e métodos pedagógicos, fomentar uma 

cultura de tolerância e conhecimento de outras realidades e 

melhorar as competências linguísticas dos alunos, aumentando a sua 

motivação para a aprendizagem de outras línguas, foram 

apresentados, e aprovados, dois projectos ao Programa Sócrates - 

Acção Comenius. 

Assim, durante o ano lectivo de 2006/2007, a Forave acolheu um 

Assistente Linguístico, proveniente da Bélgica, dando aos alunos, e a 

toda a população escolar, a oportunidade de contactar diariamente 

com alguém de outro país, com outra cultura, língua e hábitos. 

Durante o período de duração do projecto foram realizadas 

actividades lectivas e não lectivas de forma a motivar os alunos, e toda 

a comunidade envolvente, para a aprendizagem da Língua Inglesa e a 

estimular o seu interesse pelo país de origem do assistente e pela 

cultura do seu país. Estão ainda previstas aulas para a leccionação da 

Língua Materna do assistente e a realização de um “Encontro de 

Culturas“, abertos não só à comunidade escolar, mas também à 

comunidade local.

O segundo projecto, intitulado “Avaliação: um passo determinante 

para a implementação da qualidade no ensino”, será desenvolvido em 

conjunto com escolas de Itália, Reino Unido, Finlândia e Espanha e visa 

proporcionar uma oportunidade de intercâmbio de informações e 

experiências sobre questões relacionadas com estratégias 

pedagógicas e de gestão mais eficazes.

Voltámos a marcar presença
na Feira do Associativismo
e da Juventude
Maquetas das Provas de Aptidão Profissional, informações

sobre os cursos e a associação de estudantes preencheram,

durante um fim-de-semana, o stand da Forave.

15 a 17 de Setembro

Recepção dos novos alunos
em ambiente de praxe
Os alunos do 2.º e 3.º ano fazem questão de assinalar

o ingresso das novas turmas com a já tradicional praxe.

Jogos, "body paint", muito riso e adrenalina

assinalaram a tarde de Sexta-feira.
29 de Setembro

Lan Party
A Forave recebeu a 3ª Lan Party Softss,

um evento que juntou no ginásio da Escola,

mais de quatro dezenas de participantes,

oriundos de vários concelhos do norte do país.

6 a 8 de Outubro

Debate antecedeu eleições da AEF

Promover o debate e incentivar os jovens

para a sua participação na democracia,

foram os objectivos de uma sessão que decorreu

no nosso "multi-usos", dois dias antes das eleições.

25 de Outubro

Diversificação
da oferta
formativa

Apresentação pública do Curso Técnico de
Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar
na Casa das Artes, em V. N. FamalicãoProjectos de

intercâmbio europeu
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a ha
flash flash

Halloween
No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos, mascarados de

bruxas e monstros, desfilaram pelas ruas de Lousado, 

recebendo as ofertas da população.

Em ambiente de festa, encerrou-se a noite no ginásio da

Escola, com o jantar e o concurso de máscaras e abóboras.

31 de Outubro

Frei Luís de Sousa
em cena no IPJ de Braga
No âmbito da disciplina de Português,

os alunos do 3.º ano assistiram à peça de Almeida Garrett,

com uma encenação da companhia de teatro ACTUS.

9 de Novembro

Magusto

Só faltou o vinho para cumprir a tradição.

Na tarde de Sexta, alunos, professores e funcionários

anteciparem as comemorações do S. Martinho,

num lanche reforçado, onde não faltaram as tradicionais

castanhas e muitas outras iguarias.

10 de Novembro

FORAVE na EMAF
A EXPONOR organizou de 14 a 18 de Novembro de 2006,

a 11.ª EMAF - Exposição Internacional de

Máquinas-Ferramenta e Acessórios.

Os nossos alunos dos cursos de nível II e de Automação

de nível III marcaram presença na feira.

14 de Novembro

O projecto Ciência Viva “ Rio Ave poluído?” teve início no 

dia 5 de Março de 2007. Fizeram-se campanhas de 

monitorização mensal da qualidade da água e do solo do 

leito do Rio Ave. Utilizando Kits de campo, os alunos 

efectuaram diversos testes nos três locais previamente 

escolhidos. O local 1 de recolha é identificado por STO. 

TIRSO.  A recolha das amostras foi realizada na ponte velha 

de Santo Tirso. O local 2 é identificado por LOUSADO e as 

análises foram feitas na ponte da Lagoncinha. O local 3 é 

identificado por RIBEIRÃO e a sua recolha foi efectuda na 

ponte de Ribeirão (estrada nacional Famalicão Trofa).

De acordo com os kits de análises adquiridos, foram 

analisados os seguintes parâmetros na água: dióxido de 

carbono, dureza, acidez, alcalinidade, condutividade, sólidos 

dissovidos, oxigénio dissolvido, fosfatos, nitratos, 

PH/temperatura e turvação.

Em relação ao solo foram analisados os seguintes 

parâmetros: acidez, carbonatos, amoníaco e sulfatos.

Ciência e Inovação 2010
Medida V.6.

Projecto
"Rio Ave Poluído?"
Trabalhos de campo
e de laboratório
foram um sucesso

Ecoforave

Durante a recolha de amostras da água, foi feita uma 

limpeza das margens do rio. A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão, de acordo com o protocolo 

estabelecido, assegurou o fornecimento do material 

necessário à limpeza.

O Citeve - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do 

Vestuário de Portugal - realizou, nos seus laboratórios, 

análise aos mesmos parâmetros analisados pelos nossos 

alunos. Estes resultados foram utilizados para comparação 

com os resultados por nós obtidos, não apresentando 

grandes desvios aos resultados obtidos pela nossa equipa 

de trabalho. Para além das análises previstas no projecto, 

este centro realizou outras análises complementares, que 

vieram enriquecer todo o trabalho desenvolvido.

Jorge Silva

Professor responsável pelo projecto
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análise aos mesmos parâmetros analisados pelos nossos 

alunos. Estes resultados foram utilizados para comparação 

com os resultados por nós obtidos, não apresentando 

grandes desvios aos resultados obtidos pela nossa equipa 

de trabalho. Para além das análises previstas no projecto, 

este centro realizou outras análises complementares, que 

vieram enriquecer todo o trabalho desenvolvido.

Jorge Silva

Professor responsável pelo projecto
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Visita de estudo
ao Museu do Papel Moeda
De acordo com a disciplina de Economia,

os alunos do 2.º ano de Gestão visitaram a exposição,

patente na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda,

no Porto.

29 de Novembro

Reunião de Trabalho dos
coordenadores do Programa Comenius
Durante uma semana, os representantes da nossa Escola

reuniram-se, em Tenerife, com os parceiros finlandeses,

espanhóis e italianos deste projecto, ficando agendadas as

primeiras actividades da nossa participação.

28 de Novembro a 3 de Dezembro

Certificação da Qualidade
Com o objectivo de desenvolver e certificar o seu sistema

de Gestão da Qualidade, a Forave integra o Projecto

da ANESPO "Formação-Acção para a Qualificação das

Escolas Profissionais da Região Norte".

Esta acção, que iniciou no passado mês de Novembro,

decorrerá durante 13 meses e envolve 25 escolas profissionais.

Jantar de Natal

Por tradição uma actividade promovida pela Associação de Estudantes.

Este ano não fugiu à regra. Os seus responsáveis estão de parabéns,

quer pela forma como têm motivado a adesão de toda a comunidade escolar,

quer pela qualidade das actividades que acompanham esta quadra.

28 de Novembro a 3 de Dezembro

Parlamento
dos Jovens

Alunos da Forave
representaram o distrito

na Sessão Nacional de Abril
na Assembleia da República

11 de Janeiro | Sessão Escolar na Forave

A sessão escolar composta por 15 deputados (alunos), 

representando as duas listas apresentadas ao escrutínio, 

decorreu conforme o previsto, tendo os deputados 

procurado imitar os deputados da Assembleia da 

República, actuando de uma forma viva e acalorada e 

defendendo apaixonadamente as medidas apresentadas 

por cada lista. Vera Faria, Luís Cerqueira e Vítor Lopes 

foram eleitos para defender na Assembleia Distrital as 

medidas aprovadas.

13 de Março | Sessão Distrital

Estiveram presentes cerca de 50 alunos, representando 

16 escolas do distrito, para debater e aprovar as medidas 

sobre o tema “Insucesso e abandono escolar”. 

Em representação da nossa escola, estiveram presentes 

os alunos Vítor Lopes, Luís Cerqueira e Vera Faria, que 

conseguiram que a Forave tenha sido uma das quatro 

escolas escolhidas para representar o Distrito na Sessão 

Nacional.

No âmbito do programa Parlamento dos Jovens, uma 

iniciativa conjunta da Assembleia da República, do 

Instituto da Juventude e do Ministério da Educação, 

realizou-se no passado dia 23 e 24 de Abril a sessão 

Nacional na Assembleia da República em Lisboa.

Em representação do distrito de Braga, estiveram 

presentes dois alunos da Forave com o intuito de 

discutirem e aprovarem um projecto de recomendação à 

Assembleia da República sobre o tema “Insucesso e 

abandono escolar”. Estiveram presentes cerca de 150 

alunos, em representação de todos os distritos do país.

Numa época de grande alheamento da política por parte 

dos jovens, é de realçar o interesse demonstrado pelos 

presentes e a capacidade de argumentação demonstrada 

na defesa das ideias apresentadas. De referir ainda o 

empenho de todos os deputados que, durante cerca de 

quatro meses, estudaram e aprofundaram o tema, para 

poderem apontar medidas que visem a diminuição do 

abandono e do insucesso escolar.

A alegria e o entusiasmo contagiante, próprio dos jovens, 

transformaram a Assembleia da República num local 

jovem e aprazível.

José Ramalhoto

Professor responsável pelo projecto



a ja
flash flash

Visita de estudo
ao Museu do Papel Moeda
De acordo com a disciplina de Economia,

os alunos do 2.º ano de Gestão visitaram a exposição,

patente na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda,

no Porto.

29 de Novembro

Reunião de Trabalho dos
coordenadores do Programa Comenius
Durante uma semana, os representantes da nossa Escola

reuniram-se, em Tenerife, com os parceiros finlandeses,

espanhóis e italianos deste projecto, ficando agendadas as

primeiras actividades da nossa participação.

28 de Novembro a 3 de Dezembro

Certificação da Qualidade
Com o objectivo de desenvolver e certificar o seu sistema

de Gestão da Qualidade, a Forave integra o Projecto

da ANESPO "Formação-Acção para a Qualificação das

Escolas Profissionais da Região Norte".

Esta acção, que iniciou no passado mês de Novembro,

decorrerá durante 13 meses e envolve 25 escolas profissionais.

Jantar de Natal

Por tradição uma actividade promovida pela Associação de Estudantes.

Este ano não fugiu à regra. Os seus responsáveis estão de parabéns,

quer pela forma como têm motivado a adesão de toda a comunidade escolar,

quer pela qualidade das actividades que acompanham esta quadra.

28 de Novembro a 3 de Dezembro

Parlamento
dos Jovens

Alunos da Forave
representaram o distrito

na Sessão Nacional de Abril
na Assembleia da República

11 de Janeiro | Sessão Escolar na Forave

A sessão escolar composta por 15 deputados (alunos), 

representando as duas listas apresentadas ao escrutínio, 

decorreu conforme o previsto, tendo os deputados 

procurado imitar os deputados da Assembleia da 

República, actuando de uma forma viva e acalorada e 

defendendo apaixonadamente as medidas apresentadas 

por cada lista. Vera Faria, Luís Cerqueira e Vítor Lopes 

foram eleitos para defender na Assembleia Distrital as 

medidas aprovadas.

13 de Março | Sessão Distrital

Estiveram presentes cerca de 50 alunos, representando 

16 escolas do distrito, para debater e aprovar as medidas 

sobre o tema “Insucesso e abandono escolar”. 

Em representação da nossa escola, estiveram presentes 

os alunos Vítor Lopes, Luís Cerqueira e Vera Faria, que 

conseguiram que a Forave tenha sido uma das quatro 

escolas escolhidas para representar o Distrito na Sessão 

Nacional.

No âmbito do programa Parlamento dos Jovens, uma 

iniciativa conjunta da Assembleia da República, do 

Instituto da Juventude e do Ministério da Educação, 

realizou-se no passado dia 23 e 24 de Abril a sessão 

Nacional na Assembleia da República em Lisboa.

Em representação do distrito de Braga, estiveram 

presentes dois alunos da Forave com o intuito de 

discutirem e aprovarem um projecto de recomendação à 

Assembleia da República sobre o tema “Insucesso e 

abandono escolar”. Estiveram presentes cerca de 150 

alunos, em representação de todos os distritos do país.

Numa época de grande alheamento da política por parte 

dos jovens, é de realçar o interesse demonstrado pelos 

presentes e a capacidade de argumentação demonstrada 

na defesa das ideias apresentadas. De referir ainda o 

empenho de todos os deputados que, durante cerca de 

quatro meses, estudaram e aprofundaram o tema, para 

poderem apontar medidas que visem a diminuição do 

abandono e do insucesso escolar.

A alegria e o entusiasmo contagiante, próprio dos jovens, 

transformaram a Assembleia da República num local 

jovem e aprazível.

José Ramalhoto

Professor responsável pelo projecto



Projectos de
cooperação
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O ensino profissional tem como principal objectivo formar técnicos necessários 

às empresas e preparar jovens para uma profissão. Por este motivo, estes cursos 

possuem uma forte componente de Formação em Contexto de Trabalho, através 

de estágios profissionais, em parceria entre a Escola e as empresas da região. 

Outra vertente da relação do ensino profissional com as empresas é conseguida, 

por exemplo, através do desenvolvimento de protótipos ou equipamentos. Este 

tipo de acção formativa coloca equipas multidisciplinares no terreno, quer da 

Escola, quer da Empresa, a trabalhar em torno de um projecto comum. Se esta 

ligação traz para a Escola a experiência, a organização de trabalho e as 

necessidades das empresas, estas, por sua vez utilizam o potencial de criatividade 

e inovação latente nos estabelecimentos de ensino.

Em concreto e neste âmbito a Forave tem colaborado com a Continental Mabor 

na execução de protótipos de automação industrial, de onde se destacam o 

“Sistema de Carregamento das Bobinas do Creel” e o “Sistema de Recolha de 

Amostras de Borracha”. Estes modelos foram concebidos e desenvolvidos 

mecanicamente pelos técnicos da empresa, tendo os alunos do curso de 

Automação Industrial realizado todo o comando, controlo e visualização, desde o 

projecto, passando pela electrificação e programação, até à colocação em serviço. 

Os alunos e professores que participaram entusiasticamente nesta parceria 

tiveram uma experiência muito enriquecedora e a empresa viu os seus modelos 

serem testados em condições muito próximas do real.

Pedro Marques

(Coordenador de TPM da Continental Mabor

e Director do Curso Profissional de Automação Industrial na Forave)

flash flash

Aulas de Inglês e Dutch

Christoph Janssens é nome do Assistente de Línguas,

de origem Belga, que chegou à FORAVE no passado

dia 8 de Janeiro, no âmbito do Estágio Linguístico Comenius.

Regressa à sua terra natal em Abril, após três meses

de leccionação de Inglês e da sua língua materna - o Dutch.

Visita de Estudo à
Casa Museu de Camilo Castelo Branco
A visita inseriu-se no âmbito do Módulo 11 - Texto

narrativo "Amor de Perdição" - com o objectivo de

complementar o estudo da obra e conhecimentos

sobre a biografia do autor, bem como enquadrar a formação

teórica com um cenário típico do séc. XIX.

"O tabaco mata!"
em palestra no Auditório da FORAVE
Na primeira parte foram apresentados os resultados do

inquérito sobre o tabaco, realizado à Comunidade Escolar.

Na segunda parte, ouvimos o Dr. Luís Rocha do IPO do Porto

falar das doenças associadas ao consumo, deixando ainda

alguns conselhos para eliminar o vício.

Visita de Estudo à Central
Termo-eléctrica da Tapada do Outeiro
No âmbito do curso Técnico de Manutenção Industrial e do

Curso de Electromecânica de Equipamentos Industriais,

os alunos das 2 turmas, deslocaram-se a Gondomar,

para visitar uma unidade com capacidade para produzir

cerca de 20% das necessidades eléctricas de Portugal.

Alunos da Forave desenvolvem
protótipos de automação industrial

em parceria com a Continental Mabor
Recentemente as duas organizações decidiram estabelecer laços 

e relações de cooperação mútua. Assim, foram negociados 

protocolos de cooperação no sentido da PREH vir a acolher 

estagiários dos vários cursos de formação profissional 

ministrados na FORAVE, instituição que tantos jovens tem vindo 

a formar, com elevada qualidade e apetência para o mercado de 

trabalho.

Simultaneamente, a PREH implementou um projecto-piloto de 

integração de homens como operadores de produção 

(contrariando a cultura da empresa, em que, maioritariamente, os 

postos de operadores de produção são ocupados por mulheres), 

envolvendo três técnicos de Automação Industrial da FORAVE. 

Este projecto, já implementado e em fase inicial, tem como 

objectivo operar com os equipamentos de produção e assegurar 

a manutenção preventiva e curativa. 

Na sequência desta decisão, foi já aprovada a admissão de mais 7 

técnicos com formação idêntica, uma vez que todos os 

indicadores apontam para o alcance rápido dos objectivos 

propostos para o projecto inicial.

Henrique Soares

(Engenheiro Mecânico

e Director de Recursos Humanos da PREH)

Maio de 2007

Estreitaram-se relações
com a empresa Electromecânica
Portuguesa PREH, Lda.
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