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WORKSHOP TÉCNICAS DE 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Os alunos do 2º ano do curso Técnico 

de Operações Turísticas participaram 

numa   ação de formação de Técnicas 
de Suporte Básico de Vida e também 

num workshop de Obesidade na 
Adolescência. 

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

Os alunos do 1º ano do curso de 

CSD participaram num Worskshop  
sobre Fotografia promovido pela 
Associação Adamastor.

RE-FOOD

A escola Profitecla desafiou as 
turmas para o projeto “Abraços da 
Profitecla”.

DIA INTERNACIONAL EM 

MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO 

HOLOCAUSTO

No dia 27 de janeiro, os alunos de Operações 

Turísticas desenvolveram atividades 

para  assinalar o dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto.

Inspiring Future: Prosseguimento de 

Estudos e Mercado de Trabalho
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Workshop Técnicas de Suporte 
Básico de Vida
Os alunos do 2º ano do Curso Técnico de Operações Turíst icas part iciparam numa ação 
de formação de Técnicas de Suporte Básico de Vida e tam bém  num  workshop 
de Obesidade na Adolescência.

No dia 17 de janeiro, os alunos 

do 2º ano do Curso Técni-
co de Operações Turísticas 
participaram numa ação 

de formação de Técnicas de Suporte 
Básico de Vida, ministrada pelos 
Bombeiros Sapadores de Viseu. Esta 

iniciativa permitiu aos nossos alunos 

o conhecimento de técnicas e ações 

a realizar em caso de emergência, 

sublinhando-se a importância des-

tas ações na fase de pré-socorro.  Os 

alunos participaram também num 
workshop de Obesidade na Adoles-
cência, compreendendo a importância 

da alimentação e dos hábitos de vida.

Com uma dinâmica muito práti-

ca, estas ações permitiram dotar os 

nossos alunos de competências es-
senciais no domínio da saúde, in-

serindo-se no Projeto Bem me Que-

ro implementado na nossa escola. 
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Workshop Reutiliza-me
Os alunos das turmas do 1º ano do Curso Técnico de Operações Turíst icas e

de Comunicação e Serviço Digital part iciparam num workshop sobre Reciclagem.

No dia 19 de janeiro os alunos 

do 1º ano do Curso Técni-
co de Operações Turísti-
cas e do 1º ano do Curso 

Técnico de Comunicação e Serviço 
Digital, participaram num workshop 
sobre Reciclagem intitulado “Reuti-
liza-me” organizado pela Associação 

Adamastor. Esta atividade sensibilizou 

os alunos para as boas práticas de re-

ciclagem e despertou a consciência 

para determinados comportamentos e 

ações de proteção do meio ambiente. 

Inserido no Projeto Eco-Escolas, as tur-

mas foram acompanhadas pelas pro-

fessoras Elsa Gomes e Carla Pinheiro.
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Workshop Fotografia
Os alunos do 1º ano do curso de CSD part iciparam  num  workshop sobre 
Fotografia promovido pela Associação Adamastor.  

No âmbito do Pro-

jeto Destrava a 

Língua e a Mente, 

os alunos do 1°ano 

do curso de CSD partici-

param num workshop sobre 
Fotografia promovido pela 
Associação Adamastor. 
Esta atividade permitiu aos 

alunos adquirirem conhec-

imentos práticos e partilhar 

experiências. Num mundo 

cada vez mais digital é de 

extrema importância estar-

mos sempre a par das no-

vas tendências do mercado.
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Inspiring Future: Prosseguimento de 

Estudos e Mercado de Trabalho

Foram realizadas, no Polo de Viseu,  duas ações do Projeto Inspire Future.

No âmbito do pro-
jeto Choose – 
Gestão da Car-
reira – dinamizado 

pelo OMA, foram realizadas, 

no polo de Viseu, duas ações 

do Projeto Inspiring Future. 

As turmas do 3º ano dos 

cursos técnicos de Oper-
ações Turísticas e Restau-
ração participaram na ses-
são sobre “Prosseguimento 
de Estudos” onde se explicou 

como funcionam as candi-

daturas ao ensino superior e 

no Workshop “Mercado de 

Trabalho – Como sobreviv-

er de salto alto e gravata?” 

com várias informações e 

estratégias para quem pre-

tende terminar o 12º ano 

e ingressar no mercado de 

trabalho. Para além disso, 

os alunos receberam um 
Guia de Acesso ao Ensino 
Superior com todas as in-

formações. O principal ob-

jetivo destas ações é con-

sciencializar e preparar os 

alunos para os desafios de 
uma carreira profissional, 
contribuindo assim para a 

tomada de decisão consci-

ente e informada sobre as 

oportunidades existentes.
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Re-food
A  escola Profitecla desafiou as turmas para o projeto “Abraços  da  Profitecla”.

Este ano a nossa escola lançou 

um desafio a todas as turmas 
no âmbito do projeto “Abraços 
da Profitecla”, um projeto de 

Solidariedade e Voluntariado, que tem 

como objetivo alicerçar a prática do vol-

untariado na aquisição de competên-
cias pessoais e incentivar o espírito de 
iniciativa e solidariedade dos jovens. 
O curso de CSD entregou os donati-

vos angariados na nossa escola du-

rante o primeiro período para aju-

dar a instituição que apadrinhou.

Ao longo do ano letivo, outras ações 

de apoio serão desenvolvidas.
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À conversa com Tripulantes da 
Companhia Aérea Ryanair
O Curso de Técnico de Operações Turíst icas t iverem oportunidade de part icipar no 

“À Conversa com...” a Chefe de Cabine, Liliana Silva e o Piloto, Diogo Rebelo.

No passado dia 27 de janeiro, os 

alunos do Curso de Técnico 
de Operações Turísticas ti-

verem oportunidade de par-

ticipar no “À Conversa com...” a Chefe 
de Cabine, Liliana Silva e o Piloto, Diogo 
Rebelo, da Companhia Aérea Ryanair. 
A área da aviação é sempre aliciante 
para futuros profissionais de Tur-
ismo e foi gratificante “viajar” com 
estes profissionais que partilharam 
experiências e deixaram consel-
hos tão oportunos e enriquecedores! 
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Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto
No dia 27 de janeiro, os alunos de Operações Turísticas desenvolveram atividades 

para assinalar o dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Passados 77 anos da liber-

tação do campo de con-

centração e de extermí-

nio de Auschwitz-Birkenau, 

assinalou-se, no dia 27 de janei-
ro, o Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto.
Sendo importante ensinar aos jovens 

o que foi o Holocausto, para prevenir 

o genocídio e todas as formas de dis-

criminação, os alunos do 3º ano de 
Operações Turísticas criaram uma 
exposição, onde abordaram os dados 

e os símbolos do Holocausto, destacar-

am alguns dos heróis que se dedicaram 

a salvar a vida de milhares de judeus, 

ajudando-os a fugir à perseguição Nazi. 

Lembraram os heróis e não esquece-

ram as vítimas, como Anne Frank, que 

são o rosto dos horrores do Holocausto.

Nesta atividade, os alunos pud-
eram visualizar uma apresen-
tação sobre o tema e o filme 
“O Rapaz do Pijama às Riscas”.
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