
Uma escola é um organismo que vive não só

das suas dinâmicas internas, mas também de

todas as dinâmicas externas que trazem para

a aprendizagem dos alunos um acréscimo de

valor. Neste sentido, nestes últimos meses

tivemos a oportunidade de voltar a levar a

escola para fora das suas paredes. 

Fomos convidados a estar na 54ª AGRO em

diferentes valências. Tivemos com alunos e

professores em stand próprio, tendo assim a

oportunidade de dar a conhecer a quem

visitava a exposição a nossa escola. Tivemos

em apoio ao stand do Posto de Turismo de

Braga com os alunos desse mesmo curso,

prestando assim apoio a um parceiro

institucional que nos apoia também na

aprendizagem dos nossos alunos. Fomos

ainda convidados a fazer parte dos

diferentes momentos de Show Cooking da

feira, com alunos e professores a demonstrar

técnicas trabalhadas na escola. 

Com um cariz mais social, e à imagem

daquilo que foi acontecendo, não pudemos

deixar de sensibilizar os nossos alunos e

pedir-lhes que apoiassem na recolha de bens

para os refugiados ucranianos que passam,

neste  momento,  por  um  período  tão difícil
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das suas vidas. 

Formar cidadãos atentos, empáticos e

disponíveis para ajudar é também a nossa

missão.

Convidamos os nossos parceiros para o

habitual Job Dating e contamos com uma

forte representação de entidades dos

diferentes sectores de formação da nossa

escola, mostrando mais uma vez que a

escola continua a estar ligada aos seus

parceiros e a querer proporcionar momentos

aos nossos alunos para que os conheçam e

se deem a conhecer.

A Profitecla sempre se pautou por ser uma

escola viva dentro da comunidade em que

está inserida no sentido em que procura dar

e receber aquilo que de melhor há no seu

quotidiano. E isto estende-se a todos os

níveis, sociais, empresariais e institucionais.

Temos parceiros da escola que nos permitem

enriquecer o percurso escolar de cada aluno

criando oportunidades de participação aos

mais diversos níveis. 

É esta a nossa forma de estar, é esta a nossa

marca, e somos gratos aos nossos parceiros

por continuarem a caminhar connosco.



A Profitecla de Braga participou na 54ª edição da Agro

- Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e

Alimentação, que este ano se realizou no Altice Forum

Braga, entre 24 e 27 de março.   

A presença da nossa escola na Agro passou por diversas

ações, desde a divulgação da oferta formativa, a

realização de demonstrações e também o apoio a outras

atividades que se desenrolaram na feira, durante aqueles

dias.

A divulgação dos cursos da Profitecla de Braga teve o

apoio dos alunos de Comunicação e decorreu no stand da

escola. Já os alunos do curso de Turismo colaboraram com

a Câmara Municipal de Braga na promoção e divulgação

da cidade, enquanto destino turístico, no stand da

Câmara. Relativamente às demonstrações, a escola

participou num stand próprio de restauração, onde foi

possível ter a presença de professores da área técnica do

curso de Cozinha da Profitecla de Braga e onde houve,

também, um apoio importante dos alunos dos cursos de

Restauração, Cozinha e do curso CEF de Empregado de

Restaurante Bar.  

Essas demonstrações, orientadas por professores da

escola, foram diversificadas. Por exemplo, o Show Cooking

Profitecla participa 
na Agro 2022
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de Pastelaria, com o chef Pedro Leite, e a ação Brincar

com Fruta em Família, com o chef Carlos Dias.

Neste último caso, “brincar” com fruta teve um sentido

bastante nobre, uma vez que o intuito foi o de revelar que

a fruta pode ser divertida e, deste modo, pode aumentar o

interesse das crianças pelo consumo de frutas.  

Na sua grande maioria, estas demonstrações foram dadas

a provar aos visitantes da feira ao longo dos dias em que

esteve aberta ao público.

Fotografia Facebook da Agro (aluno do curso CEF da Profitecla Braga) 



Profitecla na Agro 
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Sérgio Pinto, da Comissão Executiva da

Profitecla Braga e coordenador do curso de

Turismo, foi entrevistado pela Rádio

Renascença onde explicou, com maior

pormenor, o que a escola esteve a

organizar e os seus objetivos com a

participação nesta feira internacional. Mas

não só. Abordou, ainda, o projeto da

Profitecla de Braga com o Centro de

Juventude de Braga, o perfil do aluno do

ensino profissional, a oferta formativa da

Profitecla a nível nacional, entre outros

assuntos relacionados com o ensino

profissional, em geral, e o lugar da

Profitecla no panorama do ensino, a nível

nacional.

Hugo Sá, da Comissão Executiva da

Profitecla, também foi entrevistado pela

Agro TV, canal que acompanhou todos os

momentos desta feira internacional. 

De salientar que este evento conseguiu

alcançar, este ano, cerca de 40 mil

visitantes, número semelhante ao de 2019,

na última edição antes da pandemia.



Como não poderia deixar de ser, a nossa escola

participou na ajuda humanitária que se tem vindo

a desenvolver à Ucrânia, neste momento tão

dramático que o país atravessa. 

A ação “SOS Ucrânia” consistiu em recolher todo o

tipo de donativos, desde artigos de saúde, roupa

térmica, produtos de higiéne, bens para crianças e

alimentação.

A iniciativa decorreu no âmbito do Projeto

Comunitário com a Junta de Freguesia de S. Victor,

ao longo do mês de março. Os alunos envolvidos na

organização fazem parte da ProfiForce, um grupo de

voluntariado da Profitecla de Braga que se mostrou

particularmente empenhado em participar nesta

ação.

A brigada de voluntários representada nesta

fotografia, em baixo, é constituída pelos alunos

Diogo, Maria, Elizeu e Gonçalo, de diferentes cursos

da escola. Todos muito orgulhosos em poder ajudar

os ucranianos e fazer parte de uma atividade tão

louvável.

 SOS UCRÂNIA  
BRIGADA PROFIFORCE EM AÇÃO 
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No dia 1 de fevereiro, foi celebrado um protocolo entre a

Escola Profissional Profitecla, polo de Braga, e a

Irmandade de Nossa Senhora de Guadalupe. 

A escola, em colaboração com a Irmandade, deverá ajudar

na divulgação e promoção do espaço de Nossa Senhora de

Guadalupe, em Braga.

“Guadalupe em Movimento” é o primeiro projeto desta

parceria. Conta com atividades desportivas e visitas guiadas

pensadas  para  os  mais  pequenos,   mas  também  para  os   

adultos, sendo totalmente gratuitas. Decorre nos primeiros

sábados de cada mês, das 10h00 às 13h00. Estes horários

poderão ser alargados durante o Verão. Segundo os

responsáveis desta iniciativa, que contará com o apoio da

Junta de Freguesia de S. Victor, da Irmandade de Guadalupe,

da Profitecla de Braga, da Minho Adventure e da Joy4fun,

tudo foi planeado “para salvaguardar a religiosidade do

local”.

Esta notícia mereceu destaque no jornal Diário do Minho.
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 PROFITECLA DE BRAGA NO DIÁRIO DO MINHO 

https://www.profitecla.pt/polo-braga/


CURSO CEF
 
 

EMPREGADO RESTAURANTE BAR
APOIA A COMUNIDADE DE S. VICTOR

Até porque todos ficam a ganhar com esta iniciativa: a

escola, que vai formar os seus alunos em contexto real de

trabalho; os alunos, que ficam mais capacitados para o

mercado de trabalho; o ensino profissional no geral, pois

afirma-se na comunidade como força credível no processo

educativo; e ganha a comunidade em geral, aqui

representada pelos meninos e meninas dos jardins de

infância, que vai, assim, conseguir usufruir de um melhor

serviço.

No final do presente ano letivo, a Profitecla de Braga e a

Junta de Freguesia de S. Victor vão avaliar os resultados

deste projeto, podendo considerar a hipótese de novas

formas de colaboração para o futuro.

Em fevereiro, os Jardins de Infância do Bairro da

Alegria e das Enguardas, da área da Junta de S.

Victor, viram os seus dias mais animados com o auxílio

da turma de CEF do Curso de Empregado de

Restaurante Bar da Profitecla de Braga, no serviço das

refeições.

Prevê-se que este apoio aconteça durante a semana, ao

longo do ano letivo, no decorrer da componente letiva da

Profitecla. 

Este projeto, desenvolvido em conjunto com a Junta de

Freguesia de S. Victor, foi muito bem aceite pelos alunos

de CEF, seus docentes e encarregados de educação. 
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https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/k-course/cef-restaurante-bar/
https://www.profitecla.pt/polo-braga/


“Novos tempos: Que rumos?“ foi o tema das Jornadas

de Turismo da Escola Profissional Profitecla, polo de

Braga, já na sua 13ª edição.  

O evento decorreu no dia 22 de março no Auditório do

Centro de Juventude de Braga.

Este é considerado um marco do polo de Braga que assume

particular importância na vida dos alunos porque permite

dar, antes de mais, uma visão das principais tendências

desta área, para os próximos anos. Mas também porque

permite elucidar sobre o funcionamento deste setor, que

sofreu um grande impacto com a pandemia, obrigando a

uma constante mudança, evolução e preparação para o

“novo futuro” que se avizinha. 

É possível saber mais informações sobre este dia no site da

Profitecla Braga em www.profitecla.pt/braga/ 
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XIII JORNADAS DE TURISMO 
“NOVOS TEMPOS: QUE RUMOS?“

https://www.profitecla.pt/polo-braga/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/
https://www.profitecla.pt/cef-empregado-de-mesa-da-profitecla-braga-apoia-a-comunidade-de-s-victor/


O Job Dating, na sua 2ª edição, é um evento da

Profitecla de Braga que põe em contacto direto alunos

e empresas, com um objetivo muito específico e

desafiador.

Os alunos devem promover as suas competências junto das

entidades convidadas, através de entrevistas rápidas de

alguns minutos (em modo speed recruitment), com o intuito

de preencher vagas disponíveis num processo de formação

em contexto de trabalho, em formato de estágio.

Para a grande maioria destes jovens foi, efetivamente, um

grande desafio porque foi a primeira vez que viveram este

tipo de experiência. 

A iniciativa decorreu no dia 23 de fevereiro, no Centro de

Artes e Desporto Inclusivo, em Santo Adrião, Braga, e

contou com a presença de cerca de meia centena de

empresas e de quase cem alunos do 11.º e 12.º anos de

quatro cursos diferentes: Cozinha/Pastelaria, Turismo,

Comunicação e Restaurante/Bar.

"No final, conseguimos criar uma harmonia feliz, até pelo

feedback que fomos recebendo das empresas

participantes. Foi um evento que teve apoio de diferentes

entidades  e de pessoas  que  contribuíram  para o sucesso

da iniciativa", disse Sérgio Pinto, membro da Comissão

Executiva da Escola Profitecla de Braga. "Além disso,

possibilitou que o futuro dos alunos em formação em

contexto de trabalho fique já alinhavado, esperando

naturalmente que os estágios corram da melhor forma

possível e possam, eventualmente, permitir a entrada de

forma mais fácil no mercado de trabalho", acrescentou o

responsável.

É possível saber mais informações sobre este dia no site da

Profitecla Braga em www.profitecla.pt/braga/ 

N . 7  |  A B R I L  2 0 2 2

P Á G . 8

 Job Dating
 

Um grande desafio 
para os alunos 

https://www.profitecla.pt/polo-braga/
https://www.profitecla.pt/k-course/cozinha-pastelaria/
https://www.profitecla.pt/k-course/cozinha-pastelaria/
https://www.profitecla.pt/k-course/restaurante-bar/


 Mês da Carreira
 

Uma temporada cheia de ação 
À semelhança de anos anteriores, o Mês da Carreira

decorreu durante fevereiro, este ano sob o tema

"Create what could exist". 

Como habitual, este evento é organizado para as turmas

do 3º ano e é preparado no sentido de orientar os alunos

para o seu futuro profissional. 

A 4ª edição do Mês da Carreira, dedicada aos ex-alunos

da Profitecla de Braga, contou com uma grande

diversidade de atividades, desde o dia 4 até ao dia 23 de

fevereiro. 

Foi possível acompanhar vários testemunhos de ex-alunos,

tais como o de Júlio Pereira que explicou o que é "ser um

aluno da Profitecla de Braga". Falou ainda sobre os

desafios profissionais que teve desde que terminou o 12.º
ano na Profitecla. 

João Rodrigues foi outro ex-aluno que deu o seu

depoimento sobre o seu trajeto enquanto estudante e

explicou como tem sido a sua carreira militar. 

Lídia Leal também deu o seu testemunhou enquanto ex

Representante Nacional dos alunos, e falou da sua vida

profissional.
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Este ano a campanha Member Get Member oferece

ainda mais prémios e também mais hipóteses de

ganhar. 

Do que estás à espera para recomendar um amigo ou um

familiar? Vê aqui os vários prémios a que te podes habilitar:

cartas de condução, bilhetes para festivais, cartões Netflix,

vouchers de compras.

Como fazer? Segue os seguintes passos:

1º sugere um amigo/familiar no nosso site

2º os nossos serviços entram em contacto

3º o teu amigo/familiar faz a candidatura na Profitecla

4º ao efetivar a matrícula ficas automaticamente habilitado

ao prémio.

Só tens de ir a profitecla.pt/member-get-member

BOA SORTE!!!

MEMBER GET MEMBER 
“QUEM TRAZ AMIGOS,

GANHA PRÉMIOS”

RECEITA DO PÃO DE LÓ 
Respeitando ainda o espírito Pascal, o chef Daniel Pinheiro

sugere-nos, para esta edição, a receita do típico Pão de

Ló. Indispensável nas mesas portuguesas, nesta quadra!

PREPARAÇÃO:

@ Misturar açúcar, gemas e ovos na batedeira.

@ Bater até ficar em relevo.

@ Retirar da batedeira e envolver a farinha.

@ Mexer muito bem para ficar uma massa homogénea.

@ Forrar uma forma de pão-de-ló com papel vegetal

grosso.

@ Colocar a massa na forma e levar ao forno durante

15 minutos à temperatura de 180º.

@ Retirar do forno depois de estar bem seco

@ Deixar arrefecer.

@ Colocar em prato e servir.
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INGREDIENTES:

· Açucar - 250g

· Farinha - 150g

· Gemas - 15

· Ovos - 5

· Papel vegetal grosso qb 



Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Cozinha/Pastelaria 

Restaurante/Bar 

Turismo

Curso CEF - Empregado de Mesa - Tipo 3 Nível II

BENEFÍCIOS
Todos os cursos são gratuitos e incluem: subsídio de alimentação; subsídio de transporte; bolsa de material; subsídio de

alojamento, quando aplicável; visitas de estudo; protocolos com empresas de diferentes setores económicos. 

Rua Sta. Margarida, n.8, 4710-306 Braga

@profitecla

www.profitecla.pt/braga/

+351 253 279 993     +351 969 362 327

braga@profitecla.pt 

linkedin.com/school/profitecla/

@profitecla_braga

twitter.com/Profitecla

CONTACTOS

OFERTA FORMATIVA
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