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Tem a do Mês

Projetar o Futuro

Webinar Pitch

Apresenta o teu Valor e Diferencia-te
FEIRA DO EMPREGO IPV

AÇÃO DE DIVULGAÇÃO EXÉRCITO

CURRÍCULO CRIATIVO

Os alunos dos 3º anos dos cursos
Técnicos de Operações Turísticas
e de Restauração participaram na
4ª edição
da Feira do Emprego
no Instituto Politécnico de Viseu.

Foi realizado, pelo Exército Português,
uma sessão sobre as oportunidades
de progressão de carreira no exército.

Foram dinamizados dois workshops
para os alunos sobre currículos
e cartas de apresentação.

VISITA À ASSOCIÇÃO EMPRESARIAL
DA REGIÃO DE VISEU - AIRV
O CLDS 4G VISEU promoveu uma
visita à incubadora de Empresas da
AIRV para os alunos dos cursos de
Operações Turísticas e Restauração.
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Webinar Pitch - Apresenta o

teu Valor e Diferencia-te
Os alunos dos 3º anos dos Cursos Técnicos de Operações Turísticas e de Restauração
assistiram ao Webinar Pitch- Apresenta o teu valor e diferencia-te.

N

o dia 8 de março,
os alunos dos
terceiros anos do
Curso
Técnico
de Restauração e do Curso Técnico de Operações
Turísticas assistiram ao
Webinar Pitch – Apresenta
o teu valor e diferencia-te,
promovido pelo EAPN (Rede
Europeia Anti-Pobreza) Núcleo de Viseu e CLDS 4G Viseu.
A Dra. Ana Branco, Coach
de Empoderamento Pessoal
e Profissional, dinamizou a
ação começando por definir a
importância e o impacto que
um Pitch tem na apresentação

de um profissional/candidato
a uma empresa ou instituição. Definiu a estrutura a que
deve obedecer dando vários
exemplos práticos e alertou
para a importância das competências pessoais e do autoconhecimento para este tipo
de apresentação em vídeo.
Esta ação permitiu capacitar os nossos alunos
para a criação de um
Pitch pessoal para futuras entrevistas de emprego.

Feira de Emprego IPV
Os alunos dos 3º anos dos Cursos Técnicos de Operações Turísticas e de Restauração
participaram na 4ª edição da Feira do Emprego no Instituto Politécnico de Viseu.

A

s turmas dos terceiros anos dos
Cursos Técnicos
de Restauração e
Operações Turísticas participaram na 4ª Edição da
Feira do Emprego no Instituto Politécnico de Viseu.
A feira contou com a presença de empresas de diferentes setores de atividade
e um forte envolvimento dos
alunos finalistas dos Cursos
Técnico Superiores Profissionais e dos Cursos de Licenciatura e de Mestrado
da ESTGV, bem como dos
alunos do 12º ano das Instituições de Ensino Secundário
e Escolas Profissionais. As
empresas convidadas realizaram sessões de apresentação e workshops que
permitiram aos alunos um
maior conhecimento sobre
as oportunidades de emprego existentes no mercado.

3

PROFITECLA VISEU

Workshop – Desenvolvimento Vocacional
O Professor Doutor Paulo Alves partilhou conhecim entos com os alunos do
segundo e terceiros anos sobre Desenvolvimento Vocacional.

R

ecebemos o Professor Doutor Paulo Alves, psicólogo,
docente e presidente do Campus Universitário
do Instituto Piaget de Viseu que partilhou conhecimentos com aos alunos do
segundo e terceiros anos
sobre Desenvolvimento Vocacional e a sua importância nas escolhas futuras.
Posteriormente o Instituto

Piaget de Viseu apresentou a sua oferta formativa
e três alunos universitários
deram o seu testemunho.
“Se não sabes qual é a
tua missão na vida, já
tens uma: encontrá-la.”

Escolas Turismo de Portugal – Douro e Lam ego
No dia 21 de m arço, a Profitecla Viseu recebeu a Escola de Hotelaria e

Turismo do Douro-Lamego.

N

o dia 21 de março,
recebemos a Escola de Hotelaria e Turismo do
Douro – Lamego que apresentou a oferta formativa
aos nossos alunos. Durante
o Workshop, dinamizado
pelos alunos dessa instituição dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
das áreas de Restaurante/
Bar e Gestão Hoteleira, foi
possível a participação ativa dos nossos alunos que
ficaram a conhecer de forma muito prática os cursos
existentes relacionados com
a sua área de formação.
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Visita à AHRESP
Os alunos finalistas dos Cursos Técnicos de Resturação e de Operações
Turísticas tiveram um a sessão de esclarecim ento na AHRESP.

O

s alunos finalistas
do Curso Técnico
de
Restauração
e Curso Técnico
de Operações Turísticas tiveram uma sessão de esclarecimento na AHRESP
- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, tendo a
oportunidade de conhecer
determinadas
situações
laborais,
enquanto
futuros profissionais do setor.

Rede Peper - Prom oção do Ensino Profissional em Rede
As professoras Cristina Barroco e Daniela Costa dinam izaram um a ação de
divulgação da oferta formativa e contaram com o testemunho de Nádia

Ribeiro.

A

s
Professoras
Cristina
Barroco da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
e Daniela Costa da Escola
Superior Agrária de Viseu dinamizaram uma ação
de divulgação da oferta
formativa, tendo contado também com o precioso
testemunho de Nádia Ribeiro, aluna da licenciatura em Turismo da ESTGV e
ex-aluna da Escola Profissional Profitecla de Lisboa.
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Ação de Divulgação Exército
Foi realizado, pelo Exército Portugês, um a sessão sobre as oportunidades de

progressão de carreira no exército.

F

oi realizada no auditório da escola uma sessão pelo Exército Português, nomeadamente
pelo centro de recrutamento
de Viseu sobre as oportunidades de
progressão de carreira no exército, os incentivos e apoios existentes.

Sessão de esclarecimento dada pelo Técnico do IEFP
Os alunos dos 3º anos assistiram a um a sessão de esclarecim ento de um
Técnico do IEFP sobre medidas e políticas ativas de emprego.

O

s alunos dos 3º anos assistiram a uma sessão de esclarecimento de um Técnico do IEFP, sobre medidas e
políticas ativas de emprego. Os alunos
foram informados sobre os Estágios
Ativar e o funcionamento dos mesmos,
modo de funcionamento e os prazos
das candidaturas aos estágios, bem
como uma explicação detalhada da forma como se deve fazer o registo no site
do IEFP. Seguiu-se uma troca de perguntas feitas pelos alunos, que tornou
a sessão muito interessante e profícua
para o futuro profissional dos mesmos.
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À Conversa com Rui Figueiredo DoCereal
Os alunos dos 3º anos participaram num Workshop dinam izado pela

Associação Adamastor.

O

s alunos dos 3º anos participaram no Workshop sobre
Trabalho digno e crescimento económico, dinamizado pela Associação Adamastor.
Numa conversa informal com o CEO da
empresa DoCereal, os nossos alunos
conheceram esta ideia empreendedora
e a dinâmica deste tipo de negócio.

Instituto Politécnico da Guarda
A Escola Superior de Turism o e Hotelaria apresentou a sua oferta formativa.

A

Escola Superior de Turismo e Hotelaria - Instituto
Politécnico da Guarda apresentou a sua oferta formativa para os alunos interessados em
prosseguir estudos. Realizou várias
demonstrações e partilhou testemunhos de alunos dos variados cursos.
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Visita à Associação Empresarial da Região de Viseu - AIRV
O CLDS 4G VISEU prom oveu um a visita à incubadora de Empresas da AIRV
para os alunos dos cursos de Operações Turísticas e Restauração.

N

o âmbito das atividades previstas no Eixo 1 – Emprego,
Formação e Qualificação
destinadas à promoção do
empreendedorismo, o CLDS 4G VISEU promoveu uma visita à Incubadora de Empresas da AIRV - Associação Empresarial da Região de
Viseu para os alunos dos cursos de
Restauração e Operações Turísticas.

Foram partilhados testemunhos inspiradores de três empresas incubadas naquela
Associação: Fusion Eventos (Cláudia
Simões); Orange Target (Iúri Augusto) e
Lagostim Restaurante (Delfim Oliveira).

Conferências Teen
Os alunos do 1º ano dos cursos Técnicos de Operações Turísticas e Comunicação
e Serviço Digital assistiram à 10.ª edição das Conferências Teen.

O

s alunos do 1º ano do Curso Técnico de Operações
Turísticas e do Curso Técnico de Comunicação e
Serviço Digital, no âmbito do projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões, assistiram à
10.ª edição das Conferências Teen.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a história e experiências vividas de
uma jovem empreendedora e criativa Andreia Castro, médica, viajante e blogger.
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Currículo Criativo
Foram dinam izados dois workshops para os alunos finalistas sobre currículos

criativos e cartas de apresentação.
“Acabaste o 12º ano. E agora?”
“Queres ingressar no mercado de
trabalho? Tens de preparar o teu
currículo. “

D

e modo a despertar nos nossos alunos a consciência para
a importância de um bom currículo na procura de emprego,
a Psicóloga e as professoras de Português dinamizaram dois workshops
para os alunos finalistas sobre Currículos Criativos e cartas de apresentação.
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Palácio do Gelo
Alunos do curso Técnico de Comunicação e Serviço Digital visitaram o Palácio do
Gelo no âm bito da disciplina de Markting e Com unicação Digital.

N

o dia 22 de março realizou-se
uma visita ao Palácio do
Gelo, em Viseu, no âmbito
da disciplina de MCD (Marketing e Comunicação Digital) lecionada pela professora Vânia Gonçalves.
Os alunos do curso Técnico de
Comunicação e Serviço Digital realizaram uma aula “in loco” com a Dr.ª
Anabela Valério, responsável pelo
departamento de comunicação, marketing e eventos do Palácio do Gelo.
Esta visita teve como finalidade proporcionar aos alunos competências mais
práticas sobre o funcionamento do
departamento de comunicação e das técnicas de marketing utilizadas no mesmo,
tal como a gestão nas redes sociais.

1º Aniversário Refood Viseu
A Refood Viseu celebrou, no dia 5 de m arço, um ano de existência com a inaugu-

ração do seu novo centro de operações.

A

Refood
Viseu
assinalou no passado dia 5 de
Março um ano de existência com a inauguração
do seu novo centro de operações.
O salão nobre da Santa Casa da
Misericórdia de Viseu acolheu a cerimónia do primeiro aniversário do
núcleo de Viseu da Refood. Este projeto
é 100% voluntário e tem como principal
missão promover o reaproveitamento
dos excedentes alimentares e o seu redirecionamento para pessoas carenciadas.
A cerimónia contou com a presença
dos nossos alunos do curso Técnico
de Restauração e do curso Técnico de
Comunicação e Serviço Digital que serviram um lanche a todos os convidados
patrocinado pela nossa escola, uma vez

que como parceiros pretendemos ter
um papel sempre ativo na nossa cidade.
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Sorrisos para a Ucrânia
O Projeto “Sorrisos para a Ucrânia”, prom ovido por professores, alunos e staff da Profitecla
Viseu, permitiu apoiar a inclusão e integração de recém-chegados ucranianos.

O

Projeto “Sorrisos para
a Ucrânia” é um projeto
solidário, promovido por
professores, alunos e staff da
escola Profitecla de Viseu que pretende
apoiar a inclusão e integração de
todas as pessoas recém-chegadas da
Ucrânia, bem como apoiar as famílias
que os estão a acolher, com bens
essenciais.
Durante o mês de março, os alunos
organizaram os bens recolhidos pela
comunidade escolar em cabazes que
foram oferecidos a quatro famílias de
acolhimento de mães e filhos ucranianos.
A Vika e a Júlia são mãe e filha, ucranianas, com 46 e 15 anos, respetivamente.
Saíram do país devido à guerra, foram

acolhidas por uma família de Viseu e têm
estado a trabalhar diretamente com os
nossos alunos na tradução dos documentos de apresentação do projeto e
dos Guias Turísticos que serão entregues
no dia das Visitas Turísticas pela cidade.
A primeira visita guiada irá decorrer no
dia 4 de abril.
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“À Conversa com…” CIM Viseu Dão Lafões
Alunos do 1º e do 3º ano do Curso Técnico de Operações Turísticas participaram em
m ais um “À Conversa com...” sobre as alterações climáticas regionais.

N

o dia 22 de março realizou-se mais um “À Conversa com...” desta vez, no
âmbito do Projeto Eco Escolas, em que participaram as turmas
do 1º e do 3º ano do Curso Técnico
de Operações Turísticas. Esta sessão foi proferida por duas técnicas da
CIM Viseu Dão Lafões, a Drª Elisabete
Leitão, do Núcleo da Educação e a Engª

Paula Pereira da Unidade do Ambiente e Proteção Civil Intermunicipal.
A Sessão de esclarecimento foi sobre
as alterações climáticas regionais dinamizada pela CIM Viseu Dão Lafões,
no âmbito do programa “O futuro é
amanhã”. Esta atividade serviu ainda
para assinalar o Dia Internacional das
Florestas e o Dia Mundial da Água
que foi no passado dia 21 de março.

II Conselho Eco-Escolas
No dia 30 de m arço, realizou-se o II Conselho Eco Escolas para dar a conhecer as atividades
desenvolvidas ao longo do 2º período e as ações a im plem entar no 3º período.

N

o dia 30 de março realizou-se
o II Conselho Eco Escolas,
em que estiveram representadas entidades convidadas, como foi o caso da CIM Viseu
Dão Lafões, a Junta de Freguesia de
Viseu e o ICNF. As coordenadoras do
projeto deram a conhecer as atividades
desenvolvidas ao longo do 2º período e
as ações a implementar no 3º Período.
O projeto Eco Escolas é de grande importância para a comunidade escolar, sendo
este um dos pilares do projeto educativo
da escola. Seguiu-se um momento de
partilha de sugestões pelas entidades,
no sentido de serem implementadas no
próximo período, em conjunto com todos
os membros da comunidade escolar.
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Dia Internacional da Mulher,
8 de m arço 2022 - “Unstoppable”
No dia 8 de m arço assinalou-se o Dia Internacional da Mulher com a criação de um m ural
e de um vídeo, bem com o a entrega de lem branças às m uheres da com unidade escolar.

C

elebrou-se, dia 8 de março, o
Dia Internacional da Mulher,
que lembra as lutas das mulheres contra o preconceito e a
discriminação e assinala as conquistas
alcançadas ao longo dos anos.
A luta por melhores condições de trabalho e direito de voto começou no
início do século XX, na Europa e nos
Estados Unidos da América, mas continua nos dias de hoje pela Igualdade de Direitos em todo o mundo.
As turmas decidiram assinalar a data
com a criação de um mural e de um
vídeo, divulgados na escola e nas
redes sociais, para estimular a coragem e a força de todas as mulheres.
Além disso, ao longo da manhã, do dia 8, as
mulheres da comunidade escolar foram
presenteadas com uma lembrança em
forma de marcador de livros e um cocktail.
UMA VIDA FELIZ para todas as mulheres!!
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Conhece os cursos da Profitecla Viseu

VISEU

Ano Letivo | 2022 - 2023

Cursos Profissionais
Comunicação e
Serviço Digital

Operações
Turísticas

Restaurante/
Bar

Escolhe a Maior
Escola Profissional
de Portugal
BENEFÍCIOS/SUBSÍDIOS
 Subsídio de Alimentação diário
 Subsídio de Transporte mensal
 Bolsa de Material
 Bolsa de Profissionalização
 APOIOS EXTRA: Subsídio de Alojamento

Candidaturas abertas em:
profitecla.pt
VISEU
Avenida Infante D. Henrique, 76 3510-070 Viseu
Tel: 232 435 892 | Tlm: 969 362 119 | viseu@profitecla.pt

profitecla.pt/viseu/cursos
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Campanha Member Get Member
Fala dos cursos da Profitecla aos teus familiares e amigos.
É muito simples!

Sugere um
amigo/familiar
no nosso site

1º PASSO

Os nossos
serviços entram
em contacto

O teu
amigo/familiar
faz a candidatura
na Profitecla

Ao efetivar a
matrícula ficas
automaticamente
habilitado ao prémio

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

QUEM TRAZ AMIGOS,
GANHA PRÉMIOS!
Bilhete para
um festival

Carta de Condução

Carta de Con

dução

Para mais informações consulta o PDF em anexo ou vai a:
profitecla.pt/MEMBER-GET-MEMBER

Por cada amigo ou familiar que nos recomendes
para futuro aluno da Profitecla Viseu, ganhas um bilhete para
um festival ou um voucher da Netflix no valor de 25€ e ainda
ficas habilitado a cartas de condução.
Esta campanha decorre de 1 de fevereiro a 30 junho 2022
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