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Á DESCOBERTA DO MUSEU 
NACIONAL GRÃO VASCO

Os alunos do Curso de Técnico de 
Operações Turísticas realizaram uma 
visita guiada ao Museu Nacional 

Grão Vasco. 

DIA INTERNACIONAL PARA A 
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Para assinalar o Dia Internacion-
al para a Eliminação da Violência 
Contra a Mulher foram realizadas 
sessões sobre “Violência no Namoro”.

“Á CONVERSA COM..” DRª RITA 
COELHO - RE-FOOD VISEU

Apresentação do projeto Re-food 

Viseu  e lançamento de desafios à 
comunidade escolar com a colabo-
ração da equipa.

APOIO A EVENTO “PROGRAMA 
DE MENTORIA” DA ESCOLA SE-
CUNDÁRIA ALVES MARTINS

A Escola Profissional Profitecla foi a 
escola convidada para a Abertura 
Oficial da Exposição “Economia Eu-

ropeia”.

Município de Viseu recebe Delegação 

da Escola Profissional Profitecla de Viseu
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02 PROJETOS/TALKS

• Pousada de Viseu - Tutores 

Profissionais

• “Á Conversa com...” Travel  
Blogger - Cátia Ferreira

• “Á Conversa com...” Drª Rita 
Coelho - Re-Food Viseu

• Apoio ao Evento “Programa 
de Mentoria” da escola Alves 
Martins

• Inauguração da exposição 
“Economia Europeia”

• Projeto Bem me Quero
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À descoberta do Museu 
Nacional Grão Vasco
Os alunos do Curso de Técnico de Operações Turíst icas realizaram uma 

visita guiada ao Museu Nacional Grão Vasco. 

No dia 09 de novembro, 
os alunos do primeiro 
ano do Curso de Técnico 
de Operações Turísticas, 

acompanhados pelas professoras 
Elsa Gomes e Carla Pinheiro no âm-
bito das disciplinas de ITUR e OTET, 
realizaram uma visita guiada ao 
Museu Nacional Grão Vasco. 
Esta visita permitiu aos alunos um 
maior enriquecimento e conhec-
imento nas temáticas da sua área 
de formação. 
O Museu Nacional Grão Vasco tem 
como objetivo valorizar e promover 
a história da cidade de Viseu, con-
tribuindo para a preservação e sal-
vaguarda do Património. 
Houve ainda a possibilidade de vi-
sitarem outros pontos de interesse 
turístico no centro histórico, no-
meadamente o Welcome Center 
Viseu.
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Da tradicional Jeropiga à festa do 
Magusto
Para reviver tradições, os alunos do Curso Técnico de Restauração produziram, 

durante uma aula prática uma “Jeropiga” em processo tradicional. 

À 
mesa de São 
Martinho, jeropi-
ga, castanhas 
e docinho de 

abóbora confecionados 
de forma tradicional pelos 
alunos de restauração. 
Para reviver tradições, os 
alunos do Curso Técnico 
de Restauração produz-
iram, durante uma aula 
prática, um vinho licoroso, 
uma “Jeropiga” em pro-
cesso tradicional. 
O engarrafamento teve 
a colaboração do Curso 
Técnico de Comunicação 
e Serviço Digital através 
da criação do rótulo para 
a “jeropiga da nossa es-
cola”. 

Dando continuidade aos 
costumes do outono e 
cumprindo a tradição, no 
dia 11 de novembro, Dia 
de S. Martinho, decorreu 
o Magusto nos jardins da 
nossa escola para toda 
a comunidade esco-
lar e familiares, servin-
do-se doce de abóbora, 
castanhas, música e boa 
disposição. Os alunos 
preparam jogos tradi-
cionais e realizaram uma 
quermesse num espírito 
de partilha e entreajuda.
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Município de Viseu recebe 
Delegação da Escola 
Profissional Profitecla de Viseu
 A Escola Profissional Profitecla de Viseu, esteve presente nos Paços do Concelho 

de Viseu para se apresentar ao novo executivo municipal.

No dia 11 de no-
vembro 2021, a 
Escola Profission-
al Profitecla de 

Viseu, esteve presente nos 
Paços do Concelho de Vi-
seu para se apresentar ao 
novo executivo municipal. A 
comitiva da Escola Profis-
sional foi recebida no Gabi-
nete da Presidência por sua 
Ex. o Senhor Presidente da 
Câmara de Viseu, Dr. Fer-
nando Ruas em represen-
tação do recém eleito exec-
utivo visiense.
A Comissão Executiva da Es-
cola fez-se acompanhar por 
representantes de alunos 
da sua comunidade escolar 
e para além de ter apre-
sentado cumprimentos ao 

Executivo na pessoa do seu 
Presidente, teve também a 
possibilidade de assinalar o 
Dia de S. Martinho, levan-
do as Castanhas e Jeropiga 
preparados pelos alunos da 
escola. 
Foi um momento marcante 
para a comunidade escolar 
da Profitecla de Viseu, que 
assim quis reforçar a sua 
ligação ao município e dar 
testemunho do seu Projeto 
Educativo.
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Dia Internacional para a 
Eliminação da violência 
contra a Mulher
Para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra 
a Mulher foram realizadas sessões sobre “ Violência no Namoro” .

No âmbito do projeto Bem Me 
Quero, para assinalar o Dia 
Internacional para a Elim-
inação da Violência Contra 

a Mulher (25 de novembro), foram re-
alizadas sessões sobre “Violência no 
Namoro” pelos técnicos do Programa 
CLDS Viseu.
Estas sessões tiveram como objetivos: 
promover a Educação para a Saúde; 
contribuir para a formação de cidadãos 
livres, responsáveis e intervenientes no 
meio em que vivem; identificar os vários 
tipos de comportamentos relacionados 
com a violência, propiciar o crescimento 
em liberdade e responsabilidade, para a 
adoção de estilos de vida saudáveis, na 
conquista de autonomias e do espírito 
crítico e autocrítico.
Durante a ação os alunos tiveram a 
oportunidade de, através de Role Play, 
recriarem situações de violência no na-
moro, as quais permitiram refletir sobre 
o tema e sobre formas de atuar mais 
apropriadas.
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Pousada de Viseu – Tutores 
Profissionais
A Coordenadora do Curso de Técnico de Operações Turíst icas e a Responsável 

da Escola Profitecla do polo de Viseu reuniram com o Diretor da Pousada de 

Viseu.

No dia 16 de No-
vembro de 2021, a 
Coordenadora do 
Curso de Técni-

co de Operações Turísticas, 
professora Elsa Gomes e a 
Responsável da Escola Prof-
itecla do polo de Viseu, Dr.ª 
Anabela Mano, reuniram 
com o Diretor da Pousada de 
Viseu, Dr. Tiago Gonçalves, 
para formalizarem um pro-
jeto intitulado “TUTORES 
PROFISSIONAIS”. 

Este projeto tem como 
objetivos:
•A aproximação dos alunos 
ao mercado de trabalho;

•O acompanhamento dos 
trabalhos de projeto; 

•Direcionar as aprendiza-
gens segundo as necessi-
dades atuais do mercado;

•Estágios de observação;

•Proposta de temas/ ativi-
dades.

No final deste projeto, pre-
tende-se ter alunos mais 
capacitados para ingres-
sarem no mercado de tra-
balho, dando assim uma 
melhor resposta aquilo que 
são as necessidades senti-
das pelas entidades. Mais 
uma vez o fortalecimento 
das boas relações entre Par-
ceiros e Escola no sucesso 
dos nossos alunos. Desta 
reunião saíram propostas e 
sugestões para implementar 
ao longo do ano letivo.
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“À conversa com…” 
Travel Blogger Cátia Ferreira
Os alunos do Curso Técnico de Operações Turíst icas t iverem oportunidade 

de receber a Travel Blogger e Travel Agent Cátia Ferreira.

Os alunos do Curso Técnico de 
Operações Turísticas, no dia 
18 de novembro no âmbi-
to das disciplinas de OTET E 

TCAT, tiverem oportunidade de receber 
para um “À Conversa com...” a Travel 
Blogger e Travel Agent Cátia Ferrei-
ra. Este momento de partilha decorreu 
nas instalações da nossa escola e só 
podemos agradecer a partilha do seu 
projeto Meraki Iceland. Viajamos com 
ela até às paisagens islandesas, com 
glaciares, fiordes, vulcões e auroras 
boreais.
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“À Conversa com…
Drª Rita Coelho, Re-food Viseu” 
 Apresentação do  projeto Re-food Viseu e lançamento de desafios à 

comunidade escolar com a colaboração da equipa.

No âmbito do pro-
jeto de Cidada-
nia e Desenvolvi-
mento, alunos e 

professores da nossa escola 
tiveram oportunidade de as-
sistir, no dia 22 de novembro, 
a uma apresentação do pro-
jeto Re-food Viseu. 
Esta partilha teve como ob-
jetivo a divulgação do proje-
to re-food e a sensibilização 
dos alunos para a importân-
cia do voluntariado. Foram, 
também, lançados alguns 
desafios à comunidade es-
colar, por um lado envolver 
os alunos na recolha de bens 
essenciais para esta insti-
tuição, e a colaboração com 
a equipa da re-food, no Dia 
Mundial do Voluntariado na 
preparação das refeições 
para entrega aos benefi-
ciários. De realçar, o entusi-
asmo e disponibilidade dos 
nossos alunos para o en-
volvimento nestes desafios. 
Dar o nosso tempo em prol 
dos que mais precisam e 
através de pequenas ações 
enriquece-nos a todos. 
O nosso agradecimento à 
equipa da Re-food Viseu.



10

PROFITECLA VISEU02 PROJETOS/TALKS

Apoio a Evento “Programa de Mentoria” 

da Escola Secundária Alves Martins

No dia 20 de novembro, os 
alunos dos Cursos Técnicos 
de Operações Turísticas e de 
Restauração, orientados pe-

los Coordenadores dos Cursos, Prof.ª 
Elsa Gomes e Prof. Nuno Ventura, apoi-
aram o evento “Programa de Mentoria” 
que promovido pela Escola Secundária 
Alves Martins. 
Os alunos realizaram a receção e acom-
panhamento dos convidados e o Coffee 
Break, o que permitiu o desenvolvimen-
to das competências em contexto real.

 Os alunos realizaram a receção do “ Programa de Mentoria” , o que perm it iu o 

desenvolvimento das competências em contexto real.
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O Europe Direct Viseu Dão 
Lafões dinamizou a Europe 

Direct Week, entre  os dias 
22 e 26 de novembro, com o 

objetivo de envolver os cidadãos e dis-
ponibilizar informações detalhadas so-
bres as temáticas da EU.
A Escola Profissional Profitecla foi a 
escola convidada para a Abertura Ofi-
cial da Exposição “Economia Europeia” 
que contou com a presença  do Senhor 
Presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Dr. 
Fernando Ruas, e da Professora Doutora 
Marta Dias, da Universidade de Aveiro.

Inauguração da Exposição 
“Economia Europeia”
A Escola Profissional Profitecla foi a escola convidada para a Abertura Oficial da 

Exposição “Economia Europeia”.
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No âmbito do projeto Bem Me 
Quero, foram realizadas ses-
sões sobre “Higiene Pessoal, 
Higiene Íntima e Métodos 

Contracetivos” pelos técnicos especial-
izados da farmácia Viriato a todos os 
alunos da escola.
Estas sessões tiveram como objetivos: 
promover a Educação para a Saúde; 
inserir a Educação Sexual e Afetiva no 
contexto da Escola Promotora de Saúde; 
contribuir para uma melhoria dos rela-
cionamentos afetivo-sexuais entre os 
jovens, contribuir para a redução das 
possíveis consequências negativas dos 
comportamentos sexuais, tais como a 
gravidez não planeada e as infeções 
Sexualmente Transmissíveis e contribuir 
para a tomada de decisões saudáveis 
na área da sexualidade.

Projeto Bem Me Quero
Através do projeto Bem Me Quero foram realizadas sessões sobre a Higiene 
Pessoal, Higiene íntima e Métodos Contracetivos.
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