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Parceiros

Fevereiro – Mês dos Parceiros
“WORKSHOP” PLATAFORMAS DE
RESERVA EM AVT’S | MERCADO
DAS VIAGENS
Os alunos do 1º e 2º anos do curso
Técnico de Operações Turísticas
assistiram a uma
aula prática
simulada por agentes de viagens.

VISITA AOS ESTÚDIOS DE
TELEVISÃO DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE VISEU
Os alunos do curso de Comunicação e
Serviço Digital tiveram a oportunidade
de realizar várias atividades nos
estúdios do Politécnico de Viseu.

“A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE
ORAL” CLINIVISEU
A CliniViseu realizou uma ação de
sensibilização sobre a Saúde Oral.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A escola Profitecla Viseu realizou uma
ação de formação sobre Educação
Inclusiva.
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Fevereiro – Mês dos Parceiros

Durante o m ês de fevereiro, a escola realizou várias parcerias com
o objetivo de am pliar e fortalecer
a relação com a com unidade envolvente. O objetivo destas parcerias é o envolvim ento concertado
das várias entidades, tendo em
vista a consolidação de sinergias.
A f im de divulgar e para que a
Co m u n i d ad e Pro f i t e cl a p o ssa
usufruir das principais vant agens
e benef ícios que result aram da
assinat ura dest es prot ocolos de
parceria, inform am os as parcerias.

Farmácia Viriato

FITNESSUP

Desconto de 10% diretos em todos os
medicamentos sujeitos a receita médica,
na parte não comparticipada pelos serviços sociais; desconto de 10% diretos
em compras, em todos os produtos não
sujeitos a receita médica com exceção
de leites adaptados a crianças e fraldas; entrega ao domicílio, sem custos
adicionais, em caso de manifesta impossibilidade ou necessidade premente;
adesão gratuita ao cartão cliente, no
qual vigoram, campanhas promocionais e exclusivas das marcas aderentes;
gratuitidade de: medição de glicémia
(2 testes por mês), medição da tensão
arterial, oximetria, administração de
vacinas e injetáveis e aconselhamento
dermocosmético; Outros descontos: preparação semanal de medicação (PSM)
– 30% de desconto sobre o valor praticado; Testes TRAG – Antigénio – 25%
de desconto sobre o valor praticado.

0€ a inscrição no clube; valor cota reduzido
(5,80€) pela utilização do cartão Classic
(aulas de grupo e horário livre incluído);
avaliação física e nutrição gratuita.

Refood

CLINIVISEU – Clínica Médica
Dentária

Sinalização de pessoas e famílias identificadas pela Profitecla, informando
a Refood de pessoas por si identificadas como elegíveis para beneficiários
REFOOD; realização de ações de voluntariado envolvendo a comunidade escolar
da Profitecla, pela participação direta
em atividades operacionais da Refood.

Viseu Guest Inn
Atribuição de benefícios e descontos comerciais aos alunos e
comunidade escolar da Profitecla.

Membros da direção, colaboradores e
alunos, bem como os respetivos familiares
diretos (cônjuge, filhos ou pais) usufruem
de descontos diretos em tratamentos.
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Fevereiro – Mês dos Parceiros
CLDS 4G VISEU
A organização, o desenvolvimento, a
monitorização e a avaliação das atividades constantes do Plano de Ação
CLDS 4G Viseu Comunidade de Afetos e
que se enquadram no âmbito desta parceria: Competências pessoais, sociais e
parentais; Literacia financeira; Igualdade
de género; Sensibilização para a leitura;
Comportamentos de risco; Uso da Internet
e cyberbullying; Estilos de vida saudável;
Violência no namoro; Apoio ao estudo.

Quinta de Marzovelos, Polo
Gastronómico Centro de
Portugal
Atribuição de benefícios e descontos comerciais aos alunos e
comunidade escolar da Profitecla.

ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros
Andrea Couceiro Photography
Estágios de observação; desconto de 10%
em serviços de reportagem fotográfica.

Possibilidade de receber alunos em
Formação em Contexto de Trabalho
(estágio setor social e cultural); apoio
institucional no desenvolvimento das
Provas de Aptidão Profissional; interesse em possibilitar conhecimento
real de trabalho a alunos da escola.

Viseu Marca
Estágios de Observação; Estágios
Curriculares; Participação em eventos promovidos pela ViseuMarca.
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“ Workshop” Plataformas de Reserva

em AVT’s | Mercado das Viagens
Os alunos do 1º e 2º anos do Curso Técnico de Operações Turísticas assistiram a um a

aula prática simulada por agentes de viagens.

N

o dia 03 de fevereiro, os alunos
do 1º e do 2º
ano
do
curso Técnico de Operações
Turísticas tiveram a oportunidade de assistir a uma
aula
prática
simulada
de agentes de viagens.
O convite foi endereçado à
nossa parceira Dr.ª Rebeca
Barreiros da Agência de Viagens “Mercado das Viagens”
que prontamente se disponibilizou em explicar e mostrar
aos alunos as várias plataformas de reservas online existentes nesta área de atuação.
Desde simulações de reservas
de viagens a reservas de alojamento, tarifas, procedimentos a ter, dependendo das
várias companhias aéreas
ou operadores turísticos,
entre outros, os alunos conseguiram compreender todo

o funcionamento desta atividade profissional que muitos
ambicionam seguir no futuro.
É com este tipo de atividades que dotamos e enriquecemos os nossos alunos
de competências técnicas
extremamente importantes para o desenvolvimento
do seu futuro profissional.
O interesse manifestado pelos
alunos na colocação de algumas questões demonstrou
o quanto estas iniciativas
são de um enriquecimento
acrescido para a completa formação dos alunos.
Nada melhor do que o testemunho de uma profissional
que atua no setor do Turismo
há mais de duas décadas
para um maior conhecimento
técnico dos nossos alunos.

Aula com o diretor da Pousada
de Viseu, Dr Tiago Gonçalves
Os alunos do 2º ano do curso de Operações Turísticas participaram num a aula

in loco com o diretor da Pousada de Viseu.

N

o seguimento do tema do
mês dedicado aos nossos
Parceiros, a turma do 2°ano
de Operações Turísticas foi
presenteada com uma aula in loco com
o diretor da Pousada de Viseu, Dr Tiago
Gonçalves. Os alunos puderam experienciar ser rececionistas por um dia.
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Visita aos estúdios de televisão
do Instituto Politécnico de Viseu
Os alunos do Curso de Com unicação e Serviço Digital tiveram a oportunidade
de realizar várias atividades nos estúdios do Politécnico de Viseu.

O

s alunos do Curso
Técnico de Comunicação e Serviço
Digital tiveram a
oportunidade de adquirir
competências práticas na
área da comunicação, realizando várias atividades
quer no estúdio, quer na régie desenvolvendo as suas
capacidades digitais. Dotar
os alunos de conhecimentos cada vez mais práticos
é o lema da nossa escola.
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“A Importância da Saúde Oral”
CliniViseu
A CliniViseu realizou um a ação de sensibilização sobre a saúde oral.

O

Bem-Me-Quero é um projeto
dedicado à Saúde
e Bem-Estar e é
implementado na Escola
Profissional Profitecla de Viseu pela psicóloga, pela professora de ensino especial e
pela professora de área de
integração e contribui para a
aquisição de competências
das crianças e dos jovens,
permitindo-lhes
confrontar-se positivamente consigo próprios e serem capazes
de fazer escolhas individuais,

conscientes e responsáveis.
É um projeto integrador
das preocupações e responsabilidades da escola
enquanto entidade formadora de jovens informados
e conscientes e incorpora
atividades educativas como
palestras, workshops, ações
de sensibilização por profissionais de diversas áreas
da saúde e bem-estar, tais
como, médicos, farmacêuticos, instrutores de fitness,
nutricionistas, educadores
sociais, psicólogos, entre

outros, que são convidados a
participar na formação dos
alunos, acrescentando-lhes
conhecimentos e experiências práticas do contexto
real de cada uma das suas
especialidades profissionais.
De forma genérica, as competências trabalhadas nestas ações permitem que os
alunos sejam capazes de
adotar comportamentos que
promovam saúde e bem-estar, designadamente nos
hábitos quotidianos como
higiene corporal, higiene oral,

alimentação, consumos, prática de exercício físico, sexualidade e nas relações com o
ambiente e a sociedade.
Neste âmbito, no mês de
fevereiro, a Cliniviseu realizou uma ação de sensibilização sobre a saúde oral, “A
Importância da Saúde Oral”,
um tema tão importante
a reter em qualquer idade.

“Amor ao Planeta”
No âm bito do projeto Eco-Escolas foi realizada um a atividade com o objetivo de
prom over a demonstração do amor pelo planeta.

N

o âmbito do projeto Eco-Escolas, realizámos no dia 14
uma atividade que teve como
objetivo promover a demonstração de amor pelo nosso planeta.
Nesse sentido os alunos do curso de
Operações Turísticas (1º, 2º e 3º anos)
criaram marcadores de livros com
pasta de papel reciclado (que eles
próprios fizeram) e escreveram neles
dicas de atos de amor ao nosso planeta que podemos praticar todos os dias.
Os marcadores foram distribuídos pela cidade incentivando todos
a demonstrarem mais “Amor ao
Planeta” através dos atos diários.
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Profichannel
Os alunos do curso de Com unicação e Serviço Digital organizaram um a

tarde de cinema.

O

s alunos do curso técnico de
Comunicação e Serviço Digital organizaram uma tarde
de Cinema. Este projeto visa
a satisfação dos alunos em ambiente
escolar, porque na escola também podemos ter momentos de descontração.

O Amor Acontece
Os alunos do 1º ano do curso de Operações Turísticas organizaram um a

atividade com o propósito de mimar a comunidade escolar.

N

o dia 14 de fevereiro, data
em que se celebra o dia de
S. Valentim, os alunos do 1º
Ano de Operações Turísticas realizaram uma atividade com o
propósito de mimar toda a comunidade escolar, oferecendo uma caixa
construída pelos alunos com mensagens de amor e bombons. Foi um
momento doce e de muita ternura para
com toda a comunidade educativa.

Estágios - Curso Técnico de Restauração
Os alunos do 3º ano de Restauração realizaram um dos prim eiros m om entos
de Formação em contexto de Trabalho.

O

s alunos do 3º ano do Curso Técnico de Restauração
da Escola Profissional Profitecla – Viseu realizaram
durante o mês de fevereiro um dos
primeiros momentos de Formação
em Contexto de Trabalho (Estágios).
Com este tipo de atividades os alunos
irão ter dois momentos diferenciadores para desenvolverem em contexto
real de trabalho os seus conhecimentos e aprofundar as suas escolhas para
o seu futuro em termos de vida ativa.
Neste sentido aprofunda-se também a interligação dos nossos
alunos com os nossos parceiros institucionais e empresas da região.
Os estágios dos alunos são fundamentalmente oportunidades muito

enriquecedoras que podem definir o
futuro profissional de um aluno de forma
a ser inserido no mercado de trabalho e
possibilitar realizar escolhas no seu futuro
diante os desafios que lhes possam vir a
ser propostos por parte da sociedade
e de um emprego para as suas vidas.
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Gaming
Os alunos do 2º ano do curso de Operações Turísticas e os alunos do 1º ano
de Comunicação e Serviço Digital participaram num a atividade de gaming.

A

s turmas do 2º ano de Operações Turísticas e do
1º ano de Comunicação
e Serviço Digital participaram numa atividade de gaming
dinamizada pela Associação Adamastor, onde fizeram um Escape
Room, com o objetivo de desenvolver competências como o trabalho
em equipa e conhecimentos digitais.

Fotografia
Os alunos dos prim eiros anos realizaram um wokshop de fotografia digital.

C

om o objetivo de adquirir competências num mundo cada
vez mais tecnológico, os alunos
dos primeiros anos realizaram
um workshop de fotografia digital, que
lhes permitiu uma aprendizagem prática das técnicas básicas relacionadas
com a captação de fotografias e o seu
tratamento digital. Este workshop foi dinamizado pela Associação Adamastor.
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Visita ao Museu Nacional Grão Vasco
Os alunos do 1º e 2º ano de Operações Turísticas visitaram o Museu da História

da Cidade e o Museu Nacional Grão Vasco.

N

o dia 23 de fevereiro, a turma do 2º ano de Operações
Turísticas visitou o Museu
Nacional Grão Vasco, contactando com um conjunto notável
de obras de arte de diferentes artistas nacionais e estrangeiros, onde se
destaca o célebre Vasco Fernandes.

Visita ao Museu da História da Cidade

A

turma do 1º ano de Operações Turísticas fez uma visita a este museu que reconta a
história da cidade, mostrando o seu património e os seus heróis,
tornados ícones da Cidade de Viseu.

Visita à Biblioteca Municipal de Viseu
D. Miguel da Silva e Biblioteca da Universidade
Católica – D. José Pedro da Silva
Os alunos dos prim eiros anos visitaram algum as Bibliotecas da Cidade.

N

o âmbito do Projeto Colaborativo “Casas com História”,
os alunos dos primeiros anos
visitaram algumas bibliotecas da cidade, com a finalidade de consultar o seu arquivo sobre a evolução da
cidade de Viseu ao longo dos séculos.
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Educação Inclusiva
A escola Profitecla Viseu realizou um a ação de formação sobre Educação Inclusiva.

N

o dia 25 de fevereiro decorreu nas instalações da escola
Profitecla de Viseu uma ação
de formação sobre Educação Inclusiva com o Dr. Rafael Pereira, Diretor Geral da Diclínica em Lisboa,
Mestre em Neuropsicologia Aplicada e Doutorado em Ciências da Educação. Os assuntos abordados foram
a Neuroaprendizagem e os alunos
temos em sala de aula atualmente
e Metodologia Prática para alunos
com Perturbações na Aprendizagem.
Os participantes foram os professores e
psicóloga da escola, comissão executiva e
psicólogas de outras escolas do concelho
de Viseu que foram convidadas a assistir
à formação e a conhecerem mais sobre
o projeto educativo da escola Profitecla.
Os alunos do curso técnico de operações turísticas trataram da receção e
acompanhamento dos participantes e os
alunos do curso técnico de restauração
ficaram responsáveis pelo Coffee-Break.
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A Experiência de Uma Vida!
Alunos da Profitecla Viseu aceitaram o desafio de viver uma das experiências mais

enriquecedoras das suas vidas - Erasmus.

O

Erasmus + é um programa
europeu que apoia a educação e a formação de jovens através de experiências de formação em contexto de
trabalho em destinos da Europa.
Este programa, faz parte da identidade da Escola Profissional Profitecla há largos anos e assenta em três
pilares essenciais: promover a inclusão
e a diversidade na empregabilidade,
desenvolver a comunicação em línguas
estrangeiras e potencializar a autonomia e a responsabilidade dos alunos.
Em fevereiro de 2022, Sevilha, Bilbau, Lecce e Maribor foram os destinos de acolhimento para cinco alunas

da Profitecla de Viseu que aceitaram
o desafio de viver aquela que será,
provavelmente, uma das experiências mais enriquecedoras da sua vida.
Estas jovens têm a oportunidade de
sair da sua zona de conforto e, por
um lado, aprender mais sobre as diferenças culturais, alargar os seus horizontes, trocar experiências e aprender
línguas estrangeiras, por outro, desenvolver competências profissionais e
técnicas, que são determinantes para
enfrentar os desafios do novo mercado cada vez mais global e exigente.

À conversa com… ex-alunos!
A representante dos alunos, Beatriz Lopes, recebeu dois ex-alunos dos cursos de

Restauração e Turismo, José Santos e Rita Vaz.

A

Representante dos alunos,
Beatriz Lopes, recebeu na
nossa escola dois ex-alunos
dos cursos de Restauração e
Turismo, José Santos e Rita Vaz respetivamente, que vieram partilhar as suas
experiências no que respeita ao mercado
de trabalho e prosseguimento de estudos, que será o TEMA DO MÊS de março.
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