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Festa de Natal
AÇÃO DE VOLUNTARIADO COM
A ASSOCIAÇÃO ADAMASTOR E
UTENTES DA APPACDM
Os alunos foram voluntários no workshop de “Reciclagem criativa - Decoração de Natal”, dinamizado pelo
grupo de voluntários da Associação
Adamastor de Viseu.

CREACTIVITY

GUIA POR UM DIA

Os alunos das turmas 1º ano tiveram
a oportunidade de visitar o “Creactivity”, do programa Educaixa do BPI
e da Fundação “La Caixa”.

A escola profissional Profitecla participou numa atividade a convite da
escola secundária Alves Martins, intitulada Projeto Erasmus Equality.

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
EXPOTUR - IPV
Os alunos do 2º e do 3º ano da escola
profissional Profitecla participaram
na “ExpoTur - o teu futuro numa
Viagem”.
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Ação de voluntariado com
a Associação Adamastor e utentes
da APPACDM
Os alunos foram Voluntários no Workshop de “Reciclagem Criativa Decorações de Natal” dinam izado pelo grupo de voluntários da associação
Adam astor Viseu.

N

o dia 3 de dezembro os nossos alunos foram Voluntários
no Workshop de “Reciclagem Criativa - Decorações
de Natal” dinamizado pelo grupo de
voluntários da associação Adamastor
Viseu! Esta colaboração assinalou-se
no Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência, tendo os utentes da APPACDM como convidados.

O dia internacional das pessoas
com deficiência é uma data comemorativa internacional promovida
pelas Nações Unidas desde 1992,
com o objetivo de promover uma
maior compreensão dos assuntos
concernentes à deficiência e para
mobilizar a defesa da dignidade,
dos direitos e o bem-estar das pessoas.
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“Creactivity”
Os alunos das turm as do 1º ano tiveram a oportunidade de visitar
o “Creactivity”, do program a EduCaixa do BPI e da Fundação “ La Caixa” .

N

o dia 9 de dezembro, no âmbito do
Projeto Destrava a
Língua e a Mente,
os alunos das turmas do 1º
ano tiveram a oportunidade
de visitar o “Creactivity”, do
programa EduCaixa do BPI e
da Fundação “La Caixa”, um
espaço concebido para despertar a engenhosidade, a
destreza e a criatividade.
Este projeto itinerante tem
por objetivo fomentar a con-

ceção de soluções originais
para problemas simples.
Os alunos participaram em
workshops com materiais do
quotidiano e com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas
próprias ideias.
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“Guia por um dia”
A escola profissional Profitecla participou num a atividade a convite
da Escola Secundária Alves Martins, intitulada Projeto Erasmus EQUALITY.

N

o dia 13 de dezembro de 2021, a Escola Profissional
Profitecla,
polo
de Viseu, participou numa
atividade a convite da Escola Secundária Alves Martins,
intitulada Projeto Erasmus
EQUALITY. Esta colaboração
prende-se com um projeto
de mobilidades internacionais e teve como objetivo
fazer a receção e acompanhamento de alunos e
professores vindos de diversos países, nomeadamente
Itália, Letónia, Roménia e
Turquia. As alunas Carolina
Gomes, Mara Santos e Tânia
Jorge do 3º ano do Curso
Profissional Técnico de Operações Turísticas e sob a
orientação da Coordenadora de Curso, Professora Elsa
Gomes, organizaram uma

visita guiada pela Cidade
de Viseu, num formato bilingue, ou seja, a visita foi
feita em Inglês e Português,
acompanhada de Guias de
Informação feitos pelas alunas e oferecidos a cada representante do País.
Com este desafio as alunas
puderam colocar em prática
os conhecimentos adquiridos na sua formação e sentir
em pleno o gosto de ser Guia
por um Dia numa cidade
cheia de potencial turístico.
No final da visita, verificou-se que as alunas se
sentiram ainda mais habilitadas e preparadas para
ingressar no mercado de
trabalho, dando assim uma
melhor resposta aquilo que
são as necessidades
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Apoio ao Evento “Erasmus EQUALITY”
Os alunos do Curso Técnico de Restauração realizaram a organização e
serviço de Coffee Break.

O

s alunos do Curso Técnico de
Restauração realizaram a organização e serviço de Coffee
Break do Projeto Erasmus
EQUALITY na Escola Secundária Alves
Martins.
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Participação Evento ExpoTur - IPV
Os alunos do 2º e do 3º ano da Escola Profissional Profitecla participaram na

“ExpoTur - O Teu Futuro Numa Viagem”.

N

o dia 14 de
dezembro de 2021,
os alunos do 2º e
do 3º ano da Escola Profissional Profitecla,
polo de Viseu, acompanhados pelas professoras Elsa
Gomes e Carla Pinheiro, participaram na “ExpoTur - O
Teu Futuro Numa Viagem”,
a convite da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de
Viseu, através dos alunos do
3º ano da Licenciatura em
Turismo.

Esta atividade teve como
objetivo dar a conhecer aos
alunos as diversas áreas da
indústria turística e ainda
o testemunho que profissionais dos vários setores de
atividade, desde agências de
viagens, aviação, hotelaria, restauração e animação
turística puderam dar.
No final da visita, as turmas
tiveram a oportunidade de
fazer uma avaliação sobre o
evento e ainda foram agraciadas com um momento
musical e ainda comer pipo-

cas e algodão doce.
Foi uma experiência bastante interessante e enriquecedora para a formação dos
nossos alunos.
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Festa de Natal
A festa de Natal da escola Profitecla de Viseu, este ano, decorreu via
Team s.

D

ada a situação da pandemia,
a festa de Natal da escola este
ano decorreu via Teams. Os
delegados e subdelegados de
turma reuniram semanalmente para
planearem a festa que contou com a
colaboração de todas as turmas. Foram
realizados vídeos de natal, jogos e
atividades que foram apresentados
durante a festa. As alunas Mara e Beatriz, do 3º ano do curso de operações
turísticas prepararam o guião e foram
as apresentadoras da festa, enquanto
os alunos Simão e Inês do 2º ano trataram da parte tecnológica que permitiu a transmissão para todas as salas de
aula e secretaria da escola. Foram também entregues os prémios da Campanha Member Get Member e alguns
presentes simbólicos a alunos, professores e staff, pela Diretora da escola.
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Eco-Escolas
Apresentação do projeto Re-food Viseu e lançam ento de desafios à com unidade escolar com a colaboração da equipa.

N

o dia 15 de dezembro decorreu o
primeiro conselho Eco Escolas. A
transmissão foi realizada via
Teams para todas as turmas
da escola, com a apresentação do projeto, objetivos,
fundamentos e atividades
já realizadas e previstas
para o ano letivo, pelas professoras Ana Catarina, Rita
Craveiro e Elsa Gomes.
Após algum tempo de recolha de máscaras utilizadas
e no âmbito da parceria da
Câmara Municipal de Viseu
com a TO-BE-GREEN, recebemos esta semana na
nossa escola o resultado do
tratamento e conversão das
máscaras usadas, na forma
destes enfeites natalícios.
São tão giros que aproveitamos logo para decorar a receção da nossa escola.

9

FICHA TÉCNICA

Propriedade
Profitecla Viseu

Divulgação
Online

Redação
Eva Moreira
Vanessa Figueiredo
Anabela Mano
Elsa Gomes

Fotografia
Vanessa Figueiredo

Design
Inês Magalhães

EDIÇÃO NRº 3
DEZEMBRO 2021

Contactos
Av. Infante Dom Henrique, nrª 76
3510-070
Viseu
232 435 892

profitecla.pt/viseu

10

