CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, S.A.

melhor educação, melhor cidadania

PORTFÓLIO
EDUCAÇÃO, BEM-ESTAR
E INOVAÇÃO

APRESENTAÇÃO DA

EMPRESA
João Câmara Correia
CEO

A TETRAPI nasce nos Açores, em janeiro de 2002, sob o lema Melhor
Educação, Melhor Cidadania, provando, a inúmeros níveis, ser uma
mais-valia para o tecido social, formativo, educacional e empresarial
da Região.
A nossa postura dene-se pela construção de relações de conança,
pautadas pela transparência, pela partilha ativa de metodologias e
pelo alcance de resultados tangíveis, quer para a empresa, quer para
os nossos clientes.
Temos o compromisso não só com a inovação, compreensão e
atualidade, mas também o relacionamento ativo para e com os
nossos clientes, a m de oferecermos as melhores soluções perante as
necessidades sentidas no mercado. Para que tal aconteça, impõe-se
continuar a desenvolver a nossa atividade orientada por critérios de
qualidade, inovação e melhoria contínua.
Na ótica da TETRAPI, a principal meta tem a ver com a satisfação
perentória do nosso cliente, a quem é proporcionada a atuação
envolvente e participativa, enquadrada num ambiente (in)formal.
Comprometemo-nos pessoalmente face ao respeito pela diversidade e
responsabilizamo-nos pela valorização dos saberes, exigindo a
competência e qualidade como produtos nais das nossas ações.

ÍNDICE
O Colégio do
Castanheiro assumese como um espaço
de aprendizagem
único e inovador,
pautado pelo
Humanismo,
Excelência, Inovação e
Bem-estar.

Assumida a decisão
de participar
ativamente no
domínio da
formação
prossional, a
Tetrapi adquiriu em
2008 o estatuto de
entidade formadora
certicada.

No C.A.E. preparamos
alunos que vêm a
conseguir elevado
desempenho
académico, entre eles,
aqueles que pretendem
formalizar a
candidatura a cursos e
a faculdades que
exigem elevadas notas
de ingresso.
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A nossa missão é
despertar a curiosidade,
criatividade e imaginação
de crianças e jovens
através de atividades
interativas, divertidas e
educativas, fazendo com
que se apercebam do
que é a ciência e da sua
importância no mundo
que nos rodeia.

Com elevada
experiência em
animação e
entretenimento,
distribuímos alegria e
boa disposição.

Com uma ampla
variedade de
modalidades Les Mills,
o Castanheiro Fitness
Center gera energia,
elegância e boadisposição. É o
ginásio líder em aulas
de grupo nos Açores.

Desde a sua génese,
a Tetrapi, sempre se
pautou pela
excelência na
organização de
eventos regionais,
nacionais e
internacionais com as
mais variadas
entidades.
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As soluções
tecnológicas mais
avançadas,
inovadoras e criativas
para o seu negócio.
Desenvolvemos a
nossa atividade
orientando-nos por
critérios de qualidade
e melhoria contínua.

“Construção de um negócio é saber fazer algo para se orgulhar, é criar algo
que vai fazer uma diferença real na vida de outras pessoas.”
Richard Bronson

COLÉGIO DO

CASTANHEIRO
ONDE SE VIVE A EDUCAÇÃO!
Prestes a completar uma década de existência, o Colégio
do Castanheiro foi fundado na singularidade do Projeto
Educativo, pautado pela exigência, qualidade e novação
das práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas a
partir de uma forte componente de observação e
experimental.
O Colégio do Castanheiro é, cada vez mais, uma unidade
de ensino desaante e aliciante, servido por prossionais
com notável formação pessoal e prossional, sendo
natural que os resultados escolares dos alunos tenham
vindo a evoluir positivamente ao longo dos anos. Para
além da formação académica, ou seja, da permanente
atenção dispensada à aquisição de saberes e
competências conducentes à obtenção de boas
classicações por via do processo de avaliação interno
e/ou externo, há nos prossionais do Colégio do
Castanheiro a rme determinação em participar na
formação cívica dos discentes, contribuindo, assim, para o
exercício da cidadania informada, esclarecida, responsável
e ativa. Perante este registo de orientação educativa
protagonizado pelo Colégio do Castanheiro, facilmente se
percebe a crescente procura dos nossos serviços pelos
pais, encarregados de educação e agregados familiares.
Conscientes das responsabilidades que nos assistem,
movidos pela determinação e pela energia positiva
resultante não só do cumprimento dos objetivos a que nos
propomos, mas sobretudo da evidente satisfação
espontaneamente transmitida pelos alunos, pelo facto de
frequentarem o nosso Colégio, continuamos
comprometidos com o desígnio de Fazer Sempre Mais e
Melhor em prol daqueles que conam no nosso trabalho.
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TETRAPI

ENTIDADE

FORMADORA
A TETRAPI é uma entidade formadora certicada
segundo os requisitos estabelecidos em vigor na
União Europeia, por via da Direção Regional do
Trabalho, Qualicação Prossional e Defesa do
Consumidor.
Face à dinâmica do mercado atual, somos o seu
parceiro para uma modernização contínua, aliada
a uma política de gestão, na qual assumem
especial importância as áreas da qualidade, do
ambiente e dos recursos humanos, por sua vez
sujeitos à constante aquisição e desenvolvimento
de competências prossionais.

“

CURSOS JÁ MINISTRADOS
Formação Pedagógica de
Formadores
Iniciação ao Autocad
Aplicações Google
Edição de imagem e animação
WEB
Desenvolvimento WEB
Curso Reativar – Operador
Apícola
Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos
Higiene e Qualidade do Leite

A educação é o grande motor do
desenvolvimento pessoal. É através dela
que a lha de um camponês se torna
médica, que o lho de um mineiro pode
chegar a chefe de mina, que um lho
de trabalhadores rurais pode chegar a
presidente de uma grande nação.”
Nelson Mandela
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CENTRO DE

ATIVIDADES

EDUCACIONAIS
Incentivamos e trabalhamos para o sucesso
escolar. Com professores de todas as áreas
curriculares, damos o apoio necessário à
conquista de uma nova etapa, sendo eles
ensino regular, prossional e universitário.

Disciplinas
Matemática
Bio-Matemática
Alemão
Físico Química
Bio-Física
Ciências
Química
Economia
Biologia
Física
Contabilidade
Geologia
Estática
Micro-Economia

Biologia/Geologia
Estatística
Macro-Economia
DGD
Análise
Português
Filosoa
Cálculo
Inglês
História
Álgebra
Francês
Psicologia
SPSS
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CREATIVE
SOLUTIONS
Somos especialistas na conceção
e desenvolvimento de Aplicações
Web, Mobile ou Desktop, à
medida das necessidades do seu
negócio.

Os nossos prossionais criativos possuem uma reconhecida experiência de mercado e
estão ao seu dispôr para criar e denir a imagem da sua empresa nos vários meios
tradicionais e digitais, no âmbito da comunicação institucional ou publicitária.
Munidos do conhecimento e da experiência obtida em projetos nas mais variadas àreas
de negócio, os nossos consultores estão disponíveis para integrar a sua equipa de
sistemas de informação durante fases críticas do seu projeto.

Utilizamos processos reconhecidos de
monitorização, inspeção e controlo
para ajudá-lo a atingir os mais altos
níveis de qualidade nos produtos e
serviços de software que desenvolve.

AVALIAÇÃO MÉDIA
DAS NOSSAS APLICAÇÕES

4.3 em 5.0

GET

SOLUTIONS
WITH US
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FUN SCIENCE

CIÊNCIA DIVERTIDA
A Fun Science, Ciência Divertida® é um
conceito inovador e pioneiro na Europa e
em Portugal. As atividades dirigem-se a
crianças e jovens entre os 4 e os 14 anos,
despertando-os para questões do nosso
quotidiano.
Programas
Extracurriculares
Sessões Temáticas
Complemento Curricular
Atividades de Enriquecimento Curricular
Programas de Férias

Dividido em 4 níveis, de acordo com a
idade e o grau escolar das crianças:
Nível 0 – Beginner – Entra no mundo
da Ciência - Crianças do ensino
pré-escolar;
Nível I – Discover – Parte à descoberta Crianças do 1.º e 2.º anos do 1.º CEB;
Nível II – Explorer – Torna-te um
explorador - Crianças do 3.º e 4.º anos
do 1.º CEB;
Nível III – Expert – Torna-te um
especialista - Crianças do 5.º e 6.º anos
do 2.º CEB.
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TETRA

FUNPARTY

Realizamos o seu evento com rigor e
prossionalismo, dando primazia às
suas preferências. Desde a decoração
do espaço ao catering, passando pelo
serviço de hospedeiras e toda a logística
inerente ao mesmo.

Festas de Aniversário
Animação de Eventos
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CASTANHEIRO FITNESS

CENTER
Proporcionamos um conjunto de atividades
de vanguarda, como BODYBCOMBATTM;
BODYBALANCETM; BODYPUMPTM;
BODYSTEPTM; BODYVIVETM; POWER
JUMPTM.
Existe, igualmente, oferta ao nível do
indoorcycling, com o RPM e o
SCHWINNCYCLING, atividades que
proporcionam todas as vantagens do
ciclismo, mas na segurança de um ginásio
e com uma maior intensidade.
Oferecemos, ainda, modalidades TRX, um
treino de suspensão nascido no seio dos
SEALS - força especial norte-americana.
Pilates e ZUMBA tness são atividades
cada vez mais procuradas, quer para
corrigir e melhorar a postura e eliminar o
stress, quer para usufruir da diversão à
qual não é alheia a interação social. Foi
igualmente uma aposta da Tetrapi a
introdução do IFIT - treino desportivo que
aumenta a força e resistência - e do HIIT,
um programa pensado para todos os que
possuem pouco tempo disponível.

“Quando tiver vontade de desistir,
pense no motivo que o levou a começar.”
autor desconhecido
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CONCEITOS &

IDEIAS
Em simultâneo com a sua fundação, a
Tetrapi aliou o dinamismo empresarial à
criatividade dos seus colaboradores na
promoção quer de eventos de âmbito
regional, nacional e mesmo internacional,
das mais variadas marcas que solicitam os
nossos serviços.

Patenteamos os eventos “Vida Saudável”;
“Ciência a Bordo”; “Acanatur XXI”;
“Ciência em Campo”; “Açores ao Sol “;
Dicas e Inventos”; “Tea Time”; ” Dia
Mundial da Floresta”; “Campeonato
Regional das Prossões”; “Campeonato
Nacional das Prossões”; “Assembleia
Regional da Europa”; “A Moda do Pacote
de Leite”; “Fun Lab”; “O túnel do Tempo”;
“Cool the Earth”; “NColors”; “Agarra a
Ciência”. A pluralidade de eventos
suscitou o interesse de milhares de
participantes em todas as ilhas e
concelhos dos Açores.

Escrutinados pelo público atento à
qualidade da oferta com a marca Tetrapi,
os eventos traduzem a nossa capacidade
organizativa e a permanente vontade de
surpreender pela inovação, criatividade e
singularidade da abordagem dos desaos
que nos são propostos.
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melhor educação, melhor cidadania

Rua Manuel da Ponte, nº. 51
9500-085 Ponta Delgada
São Miguel
Açores

Telefone: 296 287 141
Email: geral@tetrapi.pt

visite-nos em:

www.tetrapi.pt

