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PROJETO 
“SORRISOS PARA A UCRÂNIA”

A Escola Profissional Profitecla Viseu 
desenvolveu várias iniciativas para 
facilitar a  integração dos ucranianos. 

SIMPÓSIO

“O FUTURO DO TURISMO, 
UMA VIAGEM PARA A INCLUSÃO”

A Profitecla Viseu realizou a 2ª edição 
do evento “Viaja na Profitecla” 
com o tema “O Futuro do Turismo, 
uma Viagem para a Inclusão”.

APRESENTAÇÃO E DEFESA 
DAS PAP´S

Os alunos finalistas do curso 
Técnico de Operações Turísticas 
fizeram as apresentações e 
defesas das suas  PROVAS 
DE APTIDÃO PROFISSIONAL.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

 VISABEIRA

O grupo Visabeira realizou uma uma 
sessão de esclarecimento sobre 
como candidatar às ofertas do grupo 
e estratégias para sobressair 
nas entrevistas de seleção.

Revenge 

Profitecla Amigos e Família

Tem a do Mês

Família
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Projeto 

“Sorrisos para a Ucrânia”
A Escola Profissional Profitecla Viseu desenvolveu várias iniciativas para facilitar a 
integração dos ucranianos.

A Escola Profission-

al Profitecla Viseu 
está a desenvolver 
diversas iniciativas 

com o objetivo de facilitar a 
integração dos ucranianos 
que chegam a Viseu fugi-
dos da guerra no seu país. 
O projeto ‘Sorrisos para a 
Ucrânia’ integra várias ações 
e uma delas começou no dia 
4 de abril com um grupo de 
nove ucranianos, que fizer-
am uma visita guiada à ci-
dade. A Olena Nazarenko, a 
viver há 20 anos em Viseu, 
ajudou na tradução ao longo 
da visita, que passou, entre 

outros, pelo parque Aquilino 
Ribeiro, Igreja dos Terceiros, 
Rossio, Rua Formosa, Rua 
Direita, Praça D. Duarte, Sé 
de Viseu e Jardim das Mães.
A par das visitas guiadas, 
são ainda entregues caba-
zes com bens essenciais, 
de 15 em 15 dias, a quatro 
famílias de acolhimento de 
ucranianos. Os alunos, rota-

tivamente, vão preparando 
e entregam os cabazes às 
famílias que vêm à nossa 
escola para os receber.
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Simpósio 

“O Futuro do Turismo, uma 
Viagem para a Inclusão”
A Profitecla de Viseu realizou a 2ª edição do evento “Viaja na Profitecla” 
com o tema “O Futuro do Turismo, a Viagem para a Inclusão”.

A Escola Profissional 
Profitecla, Polo de 
Viseu, realizou no 
dia 07 de abril, a 

2ª edição do evento “ViAja 
na Profitecla”. Este ano, o 
tema foi “O Futuro do Tur-
ismo, uma Viagem para a 
Inclusão”, e na organização 
e implementação deste 
Simpósio estiverem envolvi-
dos os alunos do 2ºAno do 
Curso Técnico de Operações 
Turísticas, com a orientação 
da Coordenadora de Cur-
so Professora Elsa Gomes 
e das Professoras Carla 
Pinheiro e Filipa Andrade.
Este simpósio decorreu em 
formato misto, presencial-
mente no Montebelo Príncipe 
Perfeito, Viseu Garden Hotel, 
via plataforma Teams e trans-

missão Live no Instagram.
O objetivo deste evento foi 

promover a inclusão de 
todas as pessoas em ativi-
dades turísticas e de lazer, 
independentemente de 
alguma limitação física ou 
outra, sensibilizar os parti-
cipantes para a importância 
da acessibilidade para todos 
e dar a conhecer alguns 
exemplos de boas práti-
cas do Turismo Acessível.
O programa dividiu-se em 
dois painéis, sendo a temática 
da manhã, a Acessibilidade 
para Todos e no período da 
tarde As Boas Práticas nos 
Destinos. Os distintos orado-

res que tiveram intervenção 
representaram o governo, 
na pessoa da Exma. Senhora 
Secretária de Estado da 
Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Drª Ana Sofia 
Antunes, e outros estiveram 
em representação do Turismo 

de Portugal, Turismo do Cen-

tro, da Comunidade Intermu-

nicipal Viseu Dão Lafões, do 
Grupo Visabeira, Hotel Villa 
Batalha, empresa Azores 
for All, Madeira Acessível By 
Wheelchair e o testemunho 
da Blogger Sofia Martins 
do blog JUST Go By Sofia.
O Turismo inclusivo deve 
ser hoje encarado como 
elemento central na dina-

mização da oferta turística 
e as empresas que atuam 
no setor do turismo, devem 
proporcionar a acessibilidade 
universal, dotando os seus 
profissionais de competên-

cias de acolhimento e comu-

nicação para melhor receber 
os visitantes e turistas com 
necessidades especiais.
A comunidade escolar tam-

bém deve ter um papel ativo 
nesta viagem do crescimento 

inclusivo, e são estas iniciati-
vas que despertam a reflexão, 
que elucidam as boas prá-

ticas já existentes nos des-

tinos, e que nos aproximam 
do Turismo para TODOS!
Este Simpósio teve como pro-

pósito despertar consciências 
e sensibilizar a comunidade 
para comportamentos ade-

quados, para em conjunto 
corrigirmos o rumo do setor 
do Turismo Acessível. A Inclu-

são começa a ser uma nor-
malidade entre nós, que deve 
estar cada vez mais presente 
e não se tornar invisível.

Saber receber é acolher todos.
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Apresentação e Defesa das PAP’S
Os alunos finalistas do Curso Técnico de Operações Turíst icas fizeram as 
apresentações e defesas das suas PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL.

No passado dia 22 
de abril, os alunos 
do 3º ano do Cur-
so Técnico de Op-

erações Turísticas fizeram 
as apresentações e defesas 
das suas PROVAS de AP-
TIDÃO PROFISSIONAL, com a 
presença de um Júri Externo. 
Esse Júri foi constituído pela 
Carla Ferreira em represen-

tação do Avenida Boutique 
Hotel e Vânia Geraldes em 
representação da Agên-

cia de Viagens Berrelhas. 
Foi uma manhã muito 
enriquecedora, pois os 

trabalhos foram bastante 
diversificados, com temas 
enquadrados na área de 
formação e muito interes-

santes para o futuro profis-

sional, quer dos alunos, quer 
da área do Turismo.  Todos 
os alunos concluíram mais 
uma etapa do seu percurso 
formativo com grande dis-

tinção, aguardando-os 
o seu estágio curricular. 
Parabéns a todos e um 
agradecimento especial às 
ilustres convidadas para 
fazerem parte do Júri. 
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Reunião de psicólogas do concelho de 

Viseu “Observatório do Bem-estar”
As psicólogas pertencentes às escolas do concelho de Viseu reuniram-se no  
âmbito do projeto “Observatório do Bem-Estar”.

No dia 21 de abril realizou-se 
na nossa escola uma reunião 
de psicólogas pertencentes 
às escolas do concelho de 

Viseu, no âmbito do projeto “Obser-
vatório do Bem-Estar”, com o objetivo 
de promover investigação e ações que 
promovam o bem-estar nas escolas. 
Nesta reunião foram abordados vários 
assuntos relacionados com a organi-
zação do Fórum Híbrido “O bem-estar 
do profissional da educação - (Con)
viver com a Covid-19” previsto para 30 
de abril no Auditório da Escola Supe-

rior de Tecnologia e Gestão de Viseu.
Os alunos do curso técnico de restau-

ração realizaram o coffee-break 

desta reunião e encantaram com 
o seu profissionalismo e simpatia.
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Revenge Profitecla Amigos e Família
No mês dedicado à família, os alunos dos cursos de OPT, RST e CSD prepararam  
várias atividades.

No mês dedicado à família, 
os alunos dos cursos de 
OPT, RST e CSD prepararam 
salas temáticas relaciona-

das com a sua área de formação com 
o objetivo de demonstrar a vertente 
prática do profissional destas áreas.
No dia 27, seguindo a temática dos 
anos 80/90, a Revenge Profitecla pro-

porcionou aos nossos alunos e ami-
gos uma tarde repleta de animação, 
música, jogos e um lanche partilhado 
preparado pelos alunos de restauração. 
No dia 28 foi a vez das famílias dos nos-

sos alunos virem à nossa escola, onde 
assistiram à apresentação do livro 
“A força de um Lugar” de Ana Cata-

rina Afonso. Num momento de agra-

dável descontração, a atriz partilhou a 
sua experiência pessoal e profissional, 
seguindo-se uma sessão de autógra-

fos de fotografias pelos nossos alu-

nos de Comunicação e Serviço Digital.
Inserido na temática do mês e assina-

lando o 25 de abril, Dia da Liberdade, 
as professoras Eva Moreira e Sónia Cruz 
apresentaram o vídeo GerAções de Liber-
dade, realizado com a participação dos 
alunos e colaboração das suas famílias, 
com algumas das canções de interven-

ção desse período histórico do nosso país. 
A representante dos alunos, Beatriz 
Lopes organizou um Revenge Talents, 
um concurso de talentos entre alu-

nos, onde os participantes puderam 
demonstrar as suas aptidões e talentos.
Para finalizar esta partilha de experiên-

cias, o curso de Restauração preparou um 
lanche para toda a comunidade escolar.
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Coffee Break 

Escola Secundária Alves Martins
Os alunos do 3º ano do Curso Técnico de Restauração realizaram um serviço 
de Coffee Break na Escola Secundária Alves Martins.

Numa perspetiva de capacitar 
os alunos em contextos práti-
cos reais de trabalho, os alunos 
do 3º ano do Curso Técnico 

de Restauração, no dia 29 de abril, re-
alizaram um serviço de Coffee Break 
na Escola Secundária Alves Martins.
Os alunos aprimoraram os seus valores no 
contacto com público, a realização de uma 
Mise-en-Place adequada e todos os pre-
parativos de execução de um Coffee Break.
Este serviço foi na base de apoio a For-
madores Qualifica da Região Centro.

Projeto Destrava a Língua e a Mente

Workshop Cravos de Papel
As alunas Ana Costa, Íris Lopes e Marta Rodrigues, do curso de Operações 
Turíst icas, realizaram um  Workshop de cravos de papel.

Inserido no projeto Destrava a lín-
gua e a mente, a propósito da 
Comemoração do dia 25 de abril 
e no mês dedicado à Família, as 

alunas, Ana Costa, Íris Lopes e Mar-
ta Rodrigues, do primeiro ano do Cur-
so de Operações Turísticas, realizaram 

um workshop de cravos de papel. 
Este workshop permitiu que cada alu-
no fizesse o seu cravo e o decorasse 
com uma mensagem de Liberdade e 
esperança para entregar às famílias.
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Sessão de esclarecimento
Visabeira
O grupo Visabeira realizou uma sessão de esclarecimento sobre como candidatar às 

ofertas do grupo e estratégias para sobressair nas entrevistas de seleção.

No dia 29 de abril, a direto-

ra dos recursos humanos do 
grupo Visabeira, Dra. Anabe-

la Lopes, realizou uma sessão 
de esclarecimento sobre Estágios Cur-
riculares, Estágios Profissionais, Con-

tratos de Verão, Part-Times e de que 
forma os alunos se podem candidatar 
às ofertas do grupo, que atualmente 
conta com mais de 12.000 colabora-

dores. Foram ainda abordadas estraté-
gias e técnicas para os candidatos so-

bressaírem nas entrevistas de seleção.

Erasmus, a Experiência de uma vida

Nos últimos meses vários 
alunos beneficiaram do 
programa Erasmus + para 
estágios noutros países.

Erasmus Short: Inês Santos - Bilbao

Erasmus Short: Ana Rita - Itália

Erasmus Short: Simão Ferreira- Eslovénia

Erasmus Pro: Beatriz Dias - Eslovénia

Erasmus Short: Francisca Soares - Sevilha
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