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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 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.

Fevereiro – Mês dos Parceiros

Tem a do Mês

Parceiros
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12 O MÊS DE MARÇO .... 
VAMOS PROJETAR O FUTURO

• À conversa com... ex-alunos
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01 FEVEREIRO -  
MÊS DOS PARCEIROS

• Farmácia Viriato
• Refood
• FITNESSUP
• Viseu GUEST INN
• CliniViseu 
        Clínica Médica Dentária 
• CLDS 4G Viseu
• Andrea Couceiro Photography
• Viseu Marca
• Quinta de Marzelos, 
        Polo Gastronómico Centro 

       de Portugal 

• ASSOPS
         Associação de Passos de Silgueiros
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02 AULAS PRÁTICAS

• “Workshop”
         Plataformas de Reserva 
         em AVT’S | Mercado de Viagens           

• Aula com o diretor da Pousada 
de Viseu, Dr. Tiago Gonçalves

• Visita aos estúdios de televisão 
do Instituto Politécnico de Viseu

03 PROJETO BEM-ME-QUERO

• “A Importância da Saúde Oral”
         CliniViseu

04 PROJETO ECO-ESCOLAS

• “Amor ao Planeta”

05 PROJETO SALA ABERTA

• Profichannel
• O Amor Acontece

07 WORKSHOPS

• Gaming
• Fotografia

08 PROJETO DESTRAVA 
A LÍNGUA E A MENTE: VISITAS

• Visita ao Museu Nacional  
        Grão Vasco
• Visita ao Museu História da 

Cidade

09 PROJETO CASAS 
COM HISTÓRIA

• Visita à Biblioteca Municipal 
de Viseu - D.Miguel da Silva 
e Biblioteca da Universidade 
Católica - D. José Pedro da Silva

10 AÇÃO DE FORMAÇÃO

• Educação Inclusiva

06 ESTÁGIOS

• Curso Técnico de Restauração

11 ERASMUS

• A experiência de uma Vida!
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Fevereiro – Mês dos Parceiros

Farmácia Viriato
Desconto de 10% diretos em todos os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
na parte não comparticipada pelos ser-
viços sociais; desconto de 10% diretos 
em compras, em todos os produtos não 
sujeitos a receita médica com exceção 
de leites adaptados a crianças e fral-
das; entrega ao domicílio, sem custos 
adicionais, em caso de manifesta impos-
sibilidade ou necessidade premente; 
adesão gratuita ao cartão cliente, no 
qual vigoram, campanhas promocio-
nais 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: pre-
paração semanal de medicação (PSM) 
– 30% de desconto sobre o valor pra-
ticado; Testes TRAG – Antigénio – 25% 
de desconto sobre o valor praticado.

Refood
Sinalização de pessoas e famílias iden-
tificadas pela Profitecla, informando 
a Refood de pessoas por si identifica-
das como elegíveis para beneficiários 
REFOOD; realização de ações de volunta-
riado envolvendo a comunidade escolar 
da Profitecla, pela participação direta 

em atividades operacionais da Refood.

FITNESSUP
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. 

Viseu Guest Inn
Atribuição de benefícios e des-
contos comerciais aos alunos e 
comunidade escolar da Profitecla.

CLINIVISEU – Clínica Médica 
Dentária 
Membros da direção, colaboradores e 
alunos, bem como os respetivos familiares 
diretos (cônjuge, filhos ou pais) usufruem 

de descontos diretos em tratamentos.

Te
ma do mês - Parceiros

Durante o mês de fevereiro, a es-

cola realizou várias parcerias com  

o objetivo de ampliar e fortalecer 

a relação com a comunidade en-

volvente. O objet ivo destas parce-

rias é o envolvim ento concertado 

das várias ent idades, tendo em  

vista a consolidação de sinergias.

A f im  de divulgar e para que a 

Com un idade Prof i t ecla possa 

usufruir das principais vantagens 

e benef ícios que resultaram  da 

assinatura destes protocolos de 

parceria, inform am os as parcerias.
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CLDS 4G VISEU
A organização, o desenvolvimento, a 
monitorização e a avaliação das ati-
vidades constantes do Plano de Ação 
CLDS 4G Viseu Comunidade de Afetos e 
que se enquadram no âmbito desta par-
ceria: 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.

Andrea Couceiro Photography
Estágios de observação; desconto de 10% 

em serviços de reportagem fotográfica.

Viseu Marca
Estágios de Observação; Estágios 
Curriculares; Participação em even-

tos promovidos pela ViseuMarca.

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

ASSOPS – Associação de Pas-
sos de Silgueiros 
Possibilidade de receber alunos em 
Formação em Contexto de Trabalho 
(estágio setor social e cultural); apoio 
institucional no desenvolvimento das 
Provas de Aptidão Profissional; inte-
resse em possibilitar conhecimento 

real de trabalho a alunos da escola.

Fevereiro – Mês dos Parceiros
Te

ma do mês - Parceiros
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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 Turíst icas assistiram  a uma  

aula prática simulada por agentes de viagens.

No dia 03 de fe-
vereiro, os alunos 
do 1º e do 2º 
ano do cur-

so Técnico de Operações 
Turísticas tiveram a opor-
tunidade 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 Via-
gens “Mercado das Viagens” 
que prontamente se disponi-
bilizou em explicar e mostrar 
aos alunos as várias platafor-
mas de reservas online exis-
tentes nesta área de atuação.  
Desde simulações de reservas 
de viagens a reservas de alo-
jamento, tarifas, procedimen-
tos a ter, dependendo das 
várias companhias aéreas 
ou operadores turísticos, 
entre outros, os alunos con-
seguiram compreender todo 

o funcionamento desta ativi-
dade profissional que muitos 
ambicionam seguir no futuro.  
É com este tipo de ativida-
des que dotamos e enri-
quecemos os nossos alunos 
de competências técnicas 
extremamente importan-
tes para o desenvolvimento 
do seu futuro profissional.  
O interesse manifestado pelos 
alunos na colocação de algu-
mas questões demonstrou 
o quanto estas iniciativas 
são de um enriquecimento 
acrescido para a com-
pleta formação dos alunos.  
Nada melhor do que o teste-
munho 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 Turíst icas part iciparam  num a aula 
in loco com o diretor da Pousada de Viseu.  

No 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 expe-
rienciar ser rececionistas por um dia.
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Visita aos estúdios de televisão 
do Instituto Politécnico de Viseu
Os alunos do Curso de Comunicação e Serviço Digital t iveram a oportunidade 

de realizar várias atividades nos estúdios do Politécnico de Viseu.

Os alunos do Curso 
Técnico de Comu-
nicação e Serviço 
Digital tiveram a 

oportunidade de adquirir 
competências práticas na 
área da comunicação, re-
alizando várias atividades 
quer no estúdio, quer na ré-
gie desenvolvendo as suas 
capacidades digitais. Dotar 
os alunos de conhecimen-
tos cada vez mais práticos 
é o lema da nossa escola.
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“A Importância da Saúde Oral” 
CliniViseu
A  CliniViseu realizou uma ação de sensibilização sobre a saúde oral.

O B e m - M e - Q u e -
ro é um projeto 
dedicado à Saúde 
e Bem-Estar e é 

implementado na Escola 
Profissional Profitecla de Vi-
seu pela psicóloga, pela pro-
fessora de ensino especial e 
pela professora de área de 
integração e contribui para a 
aquisição de competências 
das crianças e dos jovens, 
permitindo-lhes confron-
tar-se positivamente consi-
go próprios e serem capazes 
de fazer escolhas individuais, 

conscientes e responsáveis. 
É um projeto integrador 
das preocupações e re-
sponsabilidades da escola 
enquanto entidade forma-
dora de jovens informados 
e conscientes e incorpora 
atividades educativas como 
palestras, workshops, ações 
de sensibilização por profis-
sionais de diversas áreas 
da saúde e bem-estar, tais 
como, médicos, farmacêu-
ticos, instrutores de fitness, 
nutricionistas, educadores 
sociais, psicólogos, entre 

outros, que são convidados a 
participar na formação dos 
alunos, acrescentando-lhes 
conhecimentos e experiên-
cias práticas do contexto 
real de cada uma das suas 
especialidades profissionais.
De forma genérica, as com-
petências trabalhadas nes-
tas 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, prá-
tica de exercício físico, sexua-
lidade e nas relações com o 
ambiente e a sociedade.
Neste âmbito, no mês de 
fevereiro, a Cliniviseu reali-
zou uma ação de sensibili-
zação sobre a saúde oral, “A 
Importância da Saúde Oral”, 
um tema tão importante 
a reter em qualquer idade.

“Amor ao Planeta”
No âmbito do projeto Eco-Escolas foi realizada uma atividade com o objetivo de 

promover a demonstração do amor pelo planeta.

No âmbito do projeto Eco-Es-
colas, realizámos no dia 14 
uma atividade que teve como 
objetivo promover a demon-

stração 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 plane-
ta que podemos praticar todos os dias. 
Os marcadores foram distribuí-
dos pela cidade incentivando todos 
a demonstrarem mais “Amor ao 
Planeta” através dos atos diários.
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Profichannel
Os alunos do curso de Comunicação e Serviço Digital organizaram uma 

tarde de cinema.

Os alunos do curso técnico de 
Comunicação e Serviço Dig-
ital organizaram uma tarde 
de Cinema. Este projeto visa 

a satisfação dos alunos em ambiente 
escolar, porque na escola também po-
demos ter momentos de descontração.

O Amor Acontece
Os alunos do 1º ano do curso de Operações Turíst icas organizaram uma 

atividade com o propósito de mimar a comunidade escolar.

No dia 14 de fevereiro, data 
em que se celebra o dia de 
S. Valentim, os alunos do 1º 
Ano de Operações Turísti-

cas realizaram uma atividade com o 
propósito de mimar toda a comuni-
dade escolar, oferecendo uma caixa 
construída pelos alunos com men-
sagens de amor e bombons. Foi um 
momento doce e de muita ternura para 
com toda a comunidade educativa.

Os alunos do 3º ano de Restauração realizaram um dos primeiros momentos 

de Formação em contexto de Trabalho.

Os alunos do 3º ano do Cur-
so Técnico de Restauração 
da Escola Profissional Prof-
itecla – 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 diferenciado-
res para desenvolverem em contexto 
real de trabalho os seus conhecimen-
tos e aprofundar as suas escolhas para 
o seu futuro em termos de vida ativa. 
Neste sentido aprofunda-se tam-
bém a interligação dos nossos 
alunos com os nossos parceiros ins-
titucionais e empresas da região. 
Os estágios dos alunos são funda-
mentalmente 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. 

Estágios - Curso Técnico de Restauração
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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 part iciparam numa atividade de gaming.

As turmas do 2º ano de Op-
erações Turísticas e do 
1º ano de Comunicação 
e Serviço Digital partici-

param numa atividade de gaming 
dinamizada pela Associação Ad-
amastor, onde fizeram um Escape 
Room, com o objetivo de desenvolv-
er competências como o trabalho 
em equipa e conhecimentos digitais.

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

Com o objetivo de adquirir com-
petências num mundo cada 
vez mais tecnológico, os alunos 
dos primeiros anos realizaram 

um workshop de fotografia digital, que 
lhes permitiu uma aprendizagem práti-
ca das técnicas básicas relacionadas 
com a captação de fotografias e o seu 
tratamento digital. Este workshop foi di-
namizado pela Associação Adamastor.
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Visita ao Museu Nacional Grão Vasco
Os alunos do 1º e 2º ano de Operações Turíst icas visitaram o Museu da História 
da Cidade e o Museu Nacional Grão Vasco.

No dia 23 de fevereiro, a tur-
ma do 2º ano de Operações 
Turísticas visitou o Museu 
Nacional Grão Vasco, con-

tactando com um conjunto notável 
de obras de arte de diferentes artis-
tas nacionais e estrangeiros, onde se 
destaca o célebre Vasco Fernandes.

Visita ao Museu da História da Cidade 

A turma do 1º ano de Oper-
ações Turísticas fez uma visi-
ta a este museu que reconta a 
história da cidade, mostran-

do 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 primeiros anos visitaram algumas Bibliotecas da Cidade.

No âmbito do Projeto Colabo-
rativo “Casas com História”, 
os alunos dos primeiros anos 
visitaram algumas bibliote-

cas da cidade, com a finalidade de con-
sultar o seu arquivo sobre a evolução da 
cidade de Viseu ao longo dos séculos.



11

PROFITECLA VISEU

Educação Inclusiva
A escola Profitecla Viseu realizou uma ação de formação sobre Educação Inclusiva.

No dia 25 de fevereiro decor-
reu nas instalações da escola 
Profitecla de Viseu uma ação 
de formação sobre Edu-

cação Inclusiva com o Dr. Rafael Perei-
ra, Diretor Geral da Diclínica em Lisboa, 
Mestre em Neuropsicologia Aplica-
da e Doutorado em Ciências da Edu-
cação. 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 opera-
ções 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 edu-
cação e a formação de jo-
vens através de experiên-

cias de formação em contexto de 
trabalho em destinos da Europa.  
Este programa, faz parte da identi-
dade da Escola Profissional Profite-
cla 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 autono-
mia e a responsabilidade dos alunos. 
Em fevereiro de 2022, Sevilha, Bil-
bau, Lecce e Maribor foram os desti-
nos de acolhimento para cinco alunas 

da Profitecla de Viseu que aceitaram 
o desafio de viver aquela que será, 
provavelmente, uma das experiên-
cias 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 dife-
renças culturais, alargar os seus hori-
zontes, trocar experiências e aprender 
línguas estrangeiras, por outro, desen-
volver competências profissionais e 
técnicas, que são determinantes para 
enfrentar os desafios do novo mer-
cado 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 respe-
tivamente, que vieram partilhar as suas 
experiências no que respeita ao mercado 
de trabalho e prosseguimento de estu-
dos, que será o TEMA DO MÊS de março.
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