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 MANGUALDE

Os alunos do curso de Comunicação 
e Serviço Digital realizaram uma  
visita de estudo a mangualde. 

ADAMASTOR
WORKSHOP EXPRESSÃO CORPORAL 
E TEATRAL

A turma de Comunicação e Serviço 
Digital participou num Workshop 
sobre Expressão Corporal e Teatral.

RESTAURAÇÃO
APOIO A EVENTOS

O curso técnico de Restauração 
realizou vários serviços de apoio a 
eventos.

CONCURSO WANTED
IDEIAS DE NEGÓCIO

A Escola Profissional Profitecla 
Viseu venceu a final municipal do 
Concurso de Ideias de Negócio.

Oferta Formativa

Feiras/ divulgação
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Dia da Europa
Os alunos do 1º e 2º ano de Operações Turísticas realizaram uma exposição 
sobre os países da UE.

Assinalou-se no 
dia 9 de maio o 
Dia da Europa, 
que marca a as-

sinatura da Declaração de 
Schumann e início do pro-
jeto da União Europeia. 

Os alunos do segundo e ter-
ceiro anos de Operações 
Turísticas assinalaram esta 
data com uma exposi-
ção sobre os países da UE, 
as suas características e 
que demonstra como a UE 
vive “Unida na diversidade”.
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Visita guiada à Casa do Miradouro
Os alunos do 1º e 2º ano de Operações Turísticas usufruíram de uma  Visita 
guiada à Casa do Miradouro.

No dia 12 maio, os 
alunos do 1º e 2º 
Ano do Curso de 
Técnico de Oper-

ações Turísticas usufruíram 
de uma Visita Guiada 
à Casa do Miradouro. 
Foi um momento de conso-
lidar conhecimentos sobre 
a história desta Casa, Vida 
e Obra do Arqueólogo José 
Coelho, nomeadamente a 
Coleção Arqueológica com-
posta por objetos, cadernos 

de notas e publicações. 
Tiveram ainda a oportuni-
dade de conhecer o espaço 
exterior envolvente à Casa, 
onde a história da cidade 
está ainda bem presente! 
Não faltaram as fotos e 
selfies num local privi-
legiado para uma vista 
panorâmica da cidade! 
Um agradecimento especial 
à Dra. Lília Basílio, por esta 
visita tão enriquecedora.

Visitas de Estudo

Mangualde
Os alunos do curso de Comunicação e Serviço Digital realizaram uma  visita de 
estudo a Mangualde.

No dia 19 de maio 
de 2022, os 
alunos do curso 
técnico de Co-

municação e Serviço Dig-
ital realizaram uma visita 
de estudo a Mangualde 
no âmbito das disciplinas 
técnicas (CGI, SGD, MCD).
Nesta visita os alunos visita-
ram o Viseu Now e o Dão Digi-
tal, tendo a oportunidade de 
aprofundarem os seus conhe-
cimentos sobre o mundo 
do trabalho na área digital.
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No passado dia 25 
de maio, as tur-
mas dos 1º e2º 
anos de OPT com 

a turma do 3º ano de RST, 
no âmbito das disciplinas 
técnicas, tiveram a oportuni-
dade de visitar um dos mel-
hores hotéis da zona centro, 
o Montebelo Vista Alegre 
Ílhavo Hotel, localizado em 
Aveiro onde assistiram a 
uma palestra sobre o fun-
cionamento do hotel e visi-
taram as suas instalações.
De seguida dirigiram-se 
ao Fórum de Aveiro, onde 

almoçaram e contactaram 
com alguns dos pontos turís-
ticos da cidade, incluindo a 
famosa ponte dos laços 
da amizade. Na parte da 
tarde puderam relaxar na 
Praia da Barra, onde dis-
frutaram do bom tempo.
No final da tarde, depois 
de muitos momentos 
bem passados, os alu-
nos regressaram a Viseu.

Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel
Os alunos do 1º e 2º ano de OPT com a turma do 3º ano de RST visitaram um 
dos melhores hotéis da zona centro, o   Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel.

Coimbra e o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa
Os alunos dos 1ºs anos de CSD e de OT realizaram uma visita de estudo a Coimbra 
e ao empreendimento Montelo Aguieira Lake Resort & Spa, em Mortágua.

No dia 15 de jun-
ho, os alunos dos 
1ºs anos do cur-
so Técnico de 

Comunicação e Serviço 
Digital e do curso Técni-
co de Operações Turísti-
cas realizaram uma visi-
ta de estudo a Coimbra. 
Da parte da manhã os alu-
nos realizaram uma visita 
guiada, orientada  pelos alu-
nos da Profitecla Coimbra, 
do curso Técnico de Turismo, 
onde puderam descobrir 
alguns dos sítios históricos 
desta bela cidade, como a 
zona da universidade onde 
passaram pela faculdade 
de direito e pela faculdade 
de medicina, Biblioteca 
Joanina, Sé Nova, Sé Velha, 

Residenciais dos estudantes, 
como a República das Marias 
e do Lourenço, onde os alu-
nos admiraram os  ícones 
expostos pelas paredes da 
mesma república que repre-
sentam a luta contra trans-
fobia e alguns estereótipos.
Após esta visita, os nossos 
alunos puderam ter a sua hora 
de lazer no Fórum de Coimbra. 
Da parte da tarde visitaram 
o empreendimento Mon-
telo Aguieira Lake Resort 
& Spa, em Mortágua, com-
preendendo um pouco do seu 
funcionamento e dinâmica.
Foi sem dúvida uma visita 
muito produtiva e com uma 
grande relevância cultural.
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Projeto Bem me Quero 
Maquilhagem
No âmbito do Projeto Bem Me Quero realizou-se um Workshop de Maquilhagem 
com a colaboração da Farmácia Viriato.

No âmbito do Projeto Bem 
Me Quero realizou-se um 
workshop de maquilha-
gem para os/as alunos/as 

interessados/as. Esta ação contou com 
a colaboração de uma entidade par-
ceira da Escola, a Farmácia Viriato, 
que disponibilizou produtos e técnicos 
especializados nos cuidados do ros-
to e estética. Esta atividade teve um 
grande impacto principalmente no pú-
blico feminino que manifestou bastan-
te satisfação neste tipo de atividades. 
Esta ação proporcionou aos partici-
pantes a aquisição de algumas técni-
cas de maquilhagem que são acon-
selhadas no atendimento ao público, 
em entrevistas de emprego e estágios.

A Associação de Futebol de Viseu, sob a orientação do SICAD, realizou seis 
sessões de prevenção do consumo de substâncias psicoativas.

Jogos mais Vida

O JOGOS+VIDA é um projeto 
de prevenção do consumo 
de substâncias psicoativas 
(SPA’s) promovido pela As-

sociação de Futebol de Viseu, sob a 
orientação do SICAD (Serviço de Inter-
venção nos Comportamentos Aditi-
vos e nas Dependências) e foi imple-
mentado ao longo do 3º período nas 

turmas do primeiro ano de Comuni-
cação e Serviço Digital e Operações 
Turísticas. Ao todo, foram seis sessões 
realizadas alternadamente entre técni-
cos de desporto e psicólogos com a 
temática “Livra-te Dessa” - prevenção 
do consumo de substâncias psicoativas.
Está previsto que no próximo ano 
letivo este projeto continue a ser 

implementado em mais turmas da 
escola e contemple ações específicas 
para os encarregados de educação.
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Adamastor

Workshop Expressão Corporal e Teatral
 A turma de Comunicação e Serviço Digital participou num workshop sobre 
Expressão Corporal e Teatral.

No dia 24 de maio, a turma 
de Comunicação e Serviço 
Digital, acompanhados pela 
Prof. Carla Pinheiro, partic-

ipou num workshop sobre Expressão 
Corporal e Teatral, dinamizado pela 
Adamastor, no Espaço do Fontelo.
Neste workshop os alunos tiveram 
a oportunidade de trabalhar algu-
mas técnicas de movimentação e 
interpretação corporal, explorando a 
importância da linguagem corporal.

Durante o terceiro período decorreram as candidaturas para o cargo de 
Representante dos Alunos.

Representante Alunos

Durante o terceiro período decorreram as candida-
turas para o cargo de Representante dos Alunos 
do próximo ano letivo. A Tainara, aluna do pri-
meiro ano do curso técnico de Comunicação e 

Serviço Digital apresentou a sua campanha e ganhou as 
eleições que lhe concederam o cargo para representar os 
seus colegas. No mês de junho, todos os representantes dos 
polos da Profitecla reuniram no polo de Coimbra e planear-
am algumas ações que irão pôr em prática no próximo ano.
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Oferta Formativa 
Feiras/ Divulgação
A Escola Profissional Profitecla Viseu desenvolveu várias ações para 
divulgação da Oferta Formativa do Polo.

Nos meses de maio e junho, 
foram desenvolvidas várias 
ações para divulgação da 
Oferta Formativa do Polo 

para o ano letivo 2022/2023 - Curso 
Técnico de Operações Turísticas, Cur-
so Técnico de Comunicação e Serviço 
Digital e o Curso Técnico de Restau-
ração. Com este intuito, a escola esteve 
presente em várias feiras, nomeada-
mente: Escola Básica D. Luís de Loureiro, 
Agrupamento de Escolas Infante D. 
Henrique, Agrupamento de Escolas de 
Mundão, Agrupamento de Escolas do 
Viso e Viseu Market – Oferta Formativa. 
Desenvolveram-se várias ações dentro e 
fora do concelho de forma a publicitarmos 
a nossa oferta formativa e a nossa escola.
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Restauração
Apoio a eventos
O Curso Técnico de Restauração realizou vários serviços de apoio a eventos.

Dia 20 junho, Encontro da Ordem dos Psicólogos
EB 2,3 de Grão Vasco

Dia 24 de maio, no IPV, Mark’It

Dias 11, 12 e 13 de maio, no IPV, Visexe Summit
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Concurso Wanted 
Ideias de Negócio
A Escola Profissional Profitecla Viseu venceu a final municipal do Concurso 
de Ideias de Negócio.

A Escola Profissional Profite-
cla venceu a final munici-
pal do Concurso de Ideias 
de Negócio promovido pela 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 
Lafões nas escolas do ensino secundário 
e profissional da região, representando 
o concelho de Viseu na final intermunic-
ipal. As alunas desenvolveram o pro-
jecto ‘Travus’, que tem como objetivo 
apresentar, através de uma aplicação, 
pacotes de atividades turísticas adap-
tadas aos interesses de cada utiliza-
dor. Depois de introduzir dados como 
a idade, se tem ou não mobilidade re-
duzida e quanto pretende pagar, a apli-
cação cria o produto turístico adaptado.
A capacitação dos alunos enqua-
dra-se em aprendizagens que pos-
sam ser sempre uma mais-valia para 
o seu enriquecimento educacional, 
neste tipo de projetos os alunos são 
desafiados a desenvolverem com-
petências de inovação empresarial.
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Reconhecimento Municipal 
Mérito Educativo
O Município de Viseu organizou a Cerimónia de Reconhecimento Municipal 
por Mérito Educativo.

O Município de Viseu organizou 
no dia 17 de junho, a Cer-
imónia de Reconhecimento 
Municipal por Mérito Educa-

tivo, no Pavilhão Multiusos.  Esta Cer-
imónia pretende reconhecer e premiar 
o trabalho e o sucesso escolar refer-
ente ao último ano letivo, 2020/2021.
O evento contou com a presença do Pre-
sidente da Câmara Municipal de Viseu, 
Dr. Fernando Ruas, e do restante Execu-
tivo Municipal, e da Delegada Regional de 
Educação do Centro, Dra. Cristina Oliveira.

Esta distinção foi entregue a mais de 
700 alunos de 17 instituições escola-
res do concelho e serão reconhecidos 
alunos dos ensinos básico, secundário, 
profissional e superior, mas também 
serão prestados agradecimentos a 
todos aqueles que fazem parte e cons-
troem, diariamente, a comunidade esco-
lar, desde auxiliares e encarregados de 
educação a professores, por juntos tra-
balharem em prol de uma melhor qua-
lidade de ensino no Município de Viseu.
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Formação em Contexto De Trabalho 
Curso Restauração e Operações Turísticas

Os alunos dos cursos de Restauração e de Operações Turísticas encontram-se a 
realizar a sua formação em contexto de trabalho.

Os alunos do Curso Técnico 
de Restauração e do Cur-
so Técnico de Operações 
Turísticas encontram-se 

neste momento a realizar a sua for-
mação em contexto de trabalho.
Num plano de diferenciação os nossos 
alunos realizam os seus estágios nos 
mais variados estabelecimentos da 
região, enquadrando profissionalismo 
e vontade de aprender mais e melhor.

Projeto Eco-Escolas
Dia da Sustentabilidade
A Profitecla Viseu participou no Dia da Sustentabilidade.

A escola Profitecla Viseu par-
ticipou, em conjunto com as 
restantes Eco-Escolas de Vi-
seu, no Dia da Sustentabili-

dade da Semana Solidária da Freguesia 
de Viseu onde foram feitas partilhas so-
bre os vários projetos desenvolvidos por 
todos.  Seguiu-se uma mesa-redonda 
sobre a “Educação para a Sustentab-
ilidade” com a participação de Ricardo 
Vidal, Administrador da Interecyling e 
Paulo Barracosa, Professor da Escola 
Superior Agrária de Viseu. Foi uma tar-
de de muita aprendizagem e partilha.
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Comemoração do Dia Eco-Escolas e
III Conselho Eco-Escolas
Decorreu no dia 22 de junho o  III Conselho Eco-Escolas.

Decorreu no passado dia 22 de 
junho, o III Conselho Eco-Es-
colas que contou com a pre-
sença de representantes da 

Câmara Municipal de Viseu, do Instituto 
da Conservação da Natureza e das Flo-
restas, da Junta de freguesia de Viseu.

Atividade 
“Desafio Kahoot - Conheces o Eco-Escolas”

“Eco-Caminhada” no dia 29 de junho
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Eco Código

A Escola Profissional Profitecla associou-se mais um ano ao Banco Alimentar Contra a Fome. 

Nos dias 28 e 29 de maio de 
2022, o Banco Alimentar 
Contra a Fome lançou mais 
uma Campanha de Recol-

ha de alimentos nos diferentes su-
permercados. A Escola Profissional 
Profitecla associou-se mais um ano 
a esta causa tão nobre, contribuindo 
com a disponibilidade de várias alu-
nas do Curso Técnico de Operações 
Turísticas. Foram voluntárias ao longo 
dos dois dias de campanha, mostran-
do o quanto o espírito de solidarie-
dade e ajuda para com os outros, é um 
dos propósitos da Escola. Bem Haja.

Banco Alimentar de Viseu recolhe 
alimentos para ajudar quem mais precisa
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FEJI Feira de Empregabilidade 

Jovem do Interior
Os alunos de Operações Turísticas e de Comunicação e Serviço Digital visitaram 
a FEJI - Feira de Empregabilidade Jovem do Interior.

No dia 6 de maio, as turmas 
do 1º e 2º anos do curso de 
Operações Turísticas e do 
1º ano de Comunicação e 

Serviço Digital visitaram a FEJI - Feira 
de Empregabilidade Jovem do Interior.
Os alunos assistiram ao Workshop 
“Começar o meu próprio negócio” e 
tiveram a oportunidade de contactar 
com as instituições e cursos que estão 
à sua disposição no acesso ao ensino 
superior, bem como as empresas e as 
ofertas de emprego jovem no interior. 
Um dos objetivos passou por criar sin-
ergias entre empresas e instituições de 
ensino e o público jovem em idade ativa.  

PAPS de Restauração
O curso de Restauração apresentou as Provas de Aptidão Profissional.

O Curso Técnico de Restau-
ração apresentou as Provas 
de Aptidão Profissional para 
conclusão do seu processo 

formativo nas instalações da AHRESP – 
Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal em Viseu. 
Numa perspetiva de interligações 
empresariais e rede de parceiros da 
nossa escola, os alunos demonstr-
aram e aproveitaram para colocar as 
suas ideias associando sempre uma 
vertente prática na sua apresentação.
Temas generalistas de desde a 
criação e desenvolvimento de 
negócios a projetos de valorização 
de alguns produtos endógenos 
que tanto caracterizam a região.
Estiveram presentes no Júri ele-
mentos da AHRESP, Instituto 
Politécnico da Guarda, proprietários de 

estabelecimentos da Cidade de Viseu e 
elementos dos quadros da nossa escola.
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Campanha Member Get Member
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Oferta formativa 2022/2023
Curso Técnico de Comunicação e Serviço Digital

Curso Técnico de Operações Turísticas
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Curso Técnico de Restauração
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