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VISITA AO HOTEL AVENIDA
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VISITA AO 
HOTEL MOÍNHO 

DE VENTO

Os alunos do 1° Ano do Curso
de Técnico de Operações
Turísticas começaram o 2°
período com uma visita técnica
ao "Avenida Boutique Hotel",
acompanhados pela professora 
 Elsa Gomes. 
Foi uma oportunidade e
experiência muito gratificante
para os alunos consolidarem
conhecimentos sobre a
Hotelaria e a temática da
Sustentabilidade nesta área. 

Os alunos do 1° Ano do Curso de Turismo realizaram
mais uma visita técnica, desta vez ao  Hotel Moinho
de Vento. Esta visita permitiu aos  alunos
consolidarem conhecimentos sobre a Hotelaria. 
Nesta visita, os alunos perceberam alguns dos
procedimentos diários no funcionamento de uma
unidade hoteleira. 
A turma fez a visita acompanhada pela diretora do
hotel, que se mostrou disponível para esclarecer
todas as dúvidas e questões dos alunos.

A turma foi
acompanhada pela
chefe de receção,
fazendo uma visita
guiada por todo o hotel,
onde observaram as
diferentes tipologias de
quartos, bem como
algumas das boas
práticas aplicadas pela
unidade hoteleira.
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TODOS A LEIRIA

E D I Ç Ã O  N º 3 2 0 2 3

Jogo das meias-finais da Taça da Liga Académico de Viseu -FC Porto 
Os nossos alunos estiveram no dia 25 de janeiro nas bancadas do Estádio Magalhães Pessoa, em
Leiria, a apoiar o clube da nossa cidade, o Académico de Viseu, no jogo da meia-final da Taça da
Liga de futebol frente ao FC Porto.
Antes de assistirem ao jogo, passaram a tarde na 'fan zone' do estádio, onde conviveram com
algumas figuras do mundo do futebol.
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APRESENTAÇÃO GRUPO PESTANA
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Os alunos dos 2°s e 3°ano dos Cursos de Técnico de
Operações Turísticas e Comunicação e Serviço Digital,
assistiram a uma apresentação do Grupo Pestana, proferida
pela responsável dos Recursos Humanos. Nesta apresentação
foi dado a conhecer aos alunos as ofertas e serviços
disponibilizados pelo grupo hoteleiro aos possíveis estagiários
que queiram integrar neste Grupo. 
O diretor da Pousada de Viseu, Dr. Tiago Gonçalves, também
esteve presente, dando o testemunho da experiência tida com
ex-alunos da Profitecla, nesta unidade hoteleira. Os alunos
ficaram a conhecer todas as unidades hoteleiras nacionais e
internacionais que podem receber estagiários e em que
condições. Foi uma sessão de esclarecimento muito profícua,
pois os alunos revelaram muito interesse e entusiasmo nas
ofertas apresentadas.
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WORKSHOP DE GIN ADAMUS
 
 

No último dia 7 de fevereiro, os alunos da escola do Curso
Técnico de Restauração tiveram a oportunidade de participar
num workshop de GIN ADAMUS, uma das bebidas alcoólicas
mais apreciadas atualmente. A atividade teve como objetivo
ensinar aos participantes sobre a história e os principais
ingredientes do gin, além de oferecer dicas sobre como
preparar deliciosos Cocktails com a bebida. 
Durante o evento, os alunos receberam informações sobre a
origem e evolução do gin, bem como sobre as diferentes
variedades de gin disponíveis no mercado e como escolher o
melhor tipo para cada receita. Os participantes puderam
colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o
workshop, preparando seus próprios coquetéis com
diferentes combinações de ingredientes, incluindo frutas,
especiarias e ervas. A atividade contou com a presença de um
barman experiente, que deu dicas valiosas sobre a preparação
das bebidas e ajudou os alunos a aprimorar as suas
habilidades. 



HOLOCAUSTO

No dia 27 de janeiro assinalou-se, na Profitecla
Viseu, o dia Internacional em Memória das
Vitimas do Holocausto, com a visualização do
filme "O Diário de Anne Frank" e a criação de
murais numa exposição dedicada à homenagem
dos milhões de pessoas que foram torturadas e
mortas nos campos de concentração
comandados pela Alemanha Nazista, durante a
Segunda Guerra Mundial.
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PORTUGAL E FORÇAS ARMADAS

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania, domínio dos Media, a Direção-Geral da
Educação em parceria com a Rádio ZigZag,
promoveram o Webinar - Como fazer um programa de
rádio… em 10 lições!, que decorreu no Dia da Rádio, 13
de fevereiro. 
 Os alunos de Comunicação e Serviço Digital assistiram
a este Webinar que apresentou de forma simplificada a
construção de um programa de rádio, incentivando a
autonomia na produção de conteúdos em áudio.

E D I Ç Ã O  N º 3 2 0 2 3

No dia 8 de fevereiro, os alunos dos 2ªs e 3ª anos da nossa escola
assistiram à conferência “Portugal e as Forças Armadas no Século
XXI”, que decorreu na Aula Magna do Instituto Politécnico de
Viseu.
Inserida na iniciativa “Portugal e Forças Armadas” e integrada no
Programa de Divulgação das Forças Armadas, esta ação contou
com a presença da Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras,
com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Almirante António Silva Ribeiro, e do presidente da Câmara
Municipal de Viseu, Fernando Ruas.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a apresentação das
Forças Armadas, o trabalho desenvolvido pelos militares
portugueses em Portugal e no estrangeiro e esclarecer algumas
dúvidas sobre uma possível entrada nas Forças Armadas.
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DIA MUNDIAL DA RÁDIO
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PROJETO WANTED

11ª EDIÇÃO WANTED – PROJETO DE EMPREENDEDORISMO 
CONFERÊNCIAS TEEN EM VISEU. 

 
No dia 9 de fevereiro os alunos da Escola Profissional Profitecla assistiram às
Conferências Teen dinamizados pelo Município de Viseu, na Escola Secundária Alves
Martins, com o objetivo de inspirar os jovens alunos empreendedores. Houve a
oportunidade de ouvir testemunhos de Joana Saavedra que motivou centenas de
jovens para criarem o seu próprio caminho e ainda o interessante testemunho do
empreendedor Pedro Miguel Dias, fundador e CEO da Piranha Global. 
Durante a conferência, os alunos assistiram a palestras inspiradoras para que
pudessem desenvolver o pensamento criativo e a tomada de decisão. Os palestrantes
compartilharam as suas histórias de sucesso e deram dicas valiosas sobre como
transformar ideias em negócios de sucesso. Os estudantes mostraram -se muito
animados e interessados durante todo o evento. Muitos deles relataram que se
sentiram inspirados e motivados para explorar suas próprias ideias e seguir carreiras
empreendedoras no futuro. 
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Conferências TEEN motivam jovens de Viseu Dão Lafões a ser empreendedores



ECO ESCOLAS 
AMOR AO PLANETA
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DIA DOS NAMORADOS
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No dia 14 de Fevereiro os alunos do 2º Ano do
Curso de Turismo realizaram mais uma
atividade no âmbito do Projeto Eco Escolas,
baseada numa apresentação, elucidando as
crianças sobre pequenos gestos de amor que
devemos ter no nosso dia a dia para termos um
planeta melhor. Desta vez, foram à Escola
básica de Massorim, sensibilizar os alunos do
4º ano para a importância da preservação do
ambiente e as boas práticas no dia a dia. 
Realizaram um pequeno WorkShop, onde os
alunos fizeram cartas com mensagens
personalizadas sobre o amor. Foi muito
gratificante ver a alegria das crianças
defendendo uma causa tão nobre. 

Para assinalar o dia 14 de fevereiro, a
Representante dos alunos, Tainara Silvestre,
dinamizou uma atividade com a colaboração dos
delegados e subdelegados de cada turma, que
permitiu aos alunos vivenciarem um momento
diferente de enaltecimento da amizade que
existe entre toda a comunidade escolar. 
Sendo um elogio à amizade, os nossos alunos
dinamizaram pequenos momentos de diálogo e
convívio, "date", criando alguns espaços da
escola com decorações alusivas ao dia.
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No dia 23 de janeiro decorreu mais uma
edição do Projeto Take 21, com o tema
Multiculturalidade na Profitecla Viseu. Desta
vez, viajámos por diferentes países de onde
são oriundos os nossos alunos e conhecemos
assim um pouco mais da cultura do Brasil,
China, Cabo Verde e Angola. Dança, música,
jogos, fotos e comida típica animaram a
nossa Escola nesse dia!

TAKE 21 JANEIRO

A edição do Take 21 de fevereiro foi dinamizada pelos
alunos Guilherme Matos e Margarida Almeida, que
realizaram um Workshop de Teatro.
Esta atividade contou com a participação de vários
alunos das diferentes turmas da nossa Escola.
Agradecemos a colaboração da Visiunarte, em particular
da professora Margarida Ribeiro, que deu o seu precioso
contributo neste workshop.

TAKE 21
FEVEREIRO

WORKSHOP DE TEATRO

MULTICULTURALIDADE NA
PROFITECLA VISEU
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Inspiring Future

O principal objetivo destas ações
é consciencializar e preparar os
alunos para os desafios de uma
carreira profissional,
contribuindo assim para a tomada
de decisão consciente e
informada sobre as
oportunidades existentes.

No dia 23 de fevereiro, no âmbito do Projeto
Choose/OMA, recebemos a Associação Inspiring
Future que de uma forma prática e criativa
realizou duas sessões sobre “Prosseguimento de
Estudos” onde se explicou como funcionam as
candidaturas ao ensino superior (Licenciatura e
Ctesp) e um Workshop sobre “Mercado de
Trabalho – Como sobreviver de salto alto e
gravata?” com várias informações e estratégias
para quem pretende terminar o 12º ano e
ingressar no mercado de trabalho, tais como
estratégias de criação de currículos atrativos e
preparação para entrevistas de emprego. 
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NAÇÃO VALENTE, MAS MORTAL
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 No dia 24 de fevereiro, as turmas do 1º e 2º anos
de Comunicação e Serviço Digital assistiram à
performance “Nação valente, mas mortal”, que
decorreu na Incubadora de Indústrias Criativas,
do projeto NOVe – NOVos Tempos NOVas
Dramaturgias, dedicada nesta edição às vozes
emergentes do panorama criativo nacional. Zé
Pedro assina a dramaturgia e Matilde Fachada é
responsável pela criação e interpretação. Os
alunos ouviram uma nova versão do hino
nacional, interpretado na apresentação da
performance cujo título deixa claras as intenções
de se adentrar num território controverso.

 

O Projeto “Cada um Sabe por Si”
pretende proporcionar aos alunos a
possibilidade de selecionar e aprofundar
o conhecimento do que lhes interessa,
mediante os seus gostos, projetos de
vida e introduzir/motivar novas formas
de ensino aprendizagem.
 O ponto de partida decorreu no dia 28
de fevereiro, com a temática “Saber
Mais”.
 Os professores e a psicóloga da escola
foram desafiados a planear e dinamizar 5
salas, com temáticas completamente
dispares e cada aluno teve a
oportunidade de se inscrever na sala que
desejava frequentar.
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Projeto 
Cada um Sabe por si



AROMAS DO MUNDO
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Nesta sala, os alunos assistiram e participaram num workshop sobre diferentes bebidas do
mundo. O evento teve uma duração de duas horas e foi organizado pelos professores, Carla
Pinheiro, Elsa Gomes e Nuno Ventura.
Ao longo da apresentação, os alunos aprenderam e ficaram a conhecer mais detalhadamente a
cultura, tradições, património e principais bebidas que caracterizam e identificam os países/
destinos.
Durante o workshop, os alunos puderam conhecer mais sobre algumas das bebidas consumidas
nos diferentes países e continentes, como o chá na China, o café no Brasil, o vinho do Porto em
Portugal, o famoso champanhe em França, a Vodka na Rússia, entre outras. Os professores
demonstraram e possibilitaram aos alunos a preparação de algumas das bebidas, utilizando
diferentes técnicas e ingredientes.
O principal propósito deste evento segundo os professores, foi mostrar aos alunos que as
bebidas não são todas com teor alcoólico, nem somente uma fonte de hidratação, mas sim uma
parte integrante da cultura dos diferentes povos do mundo.
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O QUE É ISTO, AFINAL, DE SAÚDE
MENTAL?
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Dinamizada por Psicólogas
da Clínica Psicoespaço,
neste workshop os alunos
tiveram a oportunidade de
conversar sobre saúde
mental!
De forma dinâmica e
positiva, os alunos refletiram
em conjunto sobre o que é a
saúde mental na
adolescência e de que forma
podemos cuidar dela.
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RESPIRA-TE E INSPIRA-TE
A sala Respira-te e Inspira-te
impulsionada pelas psicólogas
Vanessa Figueiredo e Paula Fong e
o facilitador de Mindfulness,
Marco Moutinho, proporcionou
aos alunos o momento de
relaxamento Zen, permitindo
reduzir a ansiedade, praticar
técnicas de respiração consciente ,
controlar os impulsos e os
pensamentos negativos e aprender
mantras e a oração ao sol.



GAME ON

OS DONOS DISTO TUDO
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Com o mote "Queres alargar as tuas
perspetivas de futuro?", os professores 
 Andrea Couceiro. Filipa Andrade , José
Figueiredo e Vânia Gonçalves dinamizaram
uma das salas que permitiu aos alunos
conhecer os passos ,criarem a sua própria
empresa, descobrir os apoios que existem,
criar o seu próprio plano de negócios e
aprender divulgar o seu projeto. 
Numa conversa informal com duas
profissionais de sucesso, Andrea Couceiro
photography e Risos e Gargalhadas, os
alunos adquiram e desenvolveram
competências essenciais para num futuro
próximo ditarem os rumos do seu futuro e
criarem o seu próprio negócio.
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A comunicação é uma soft skill
essencial para promover a
criatividade, a atenção e o
trabalho em equipa. Na sala Game
ON, as professoras Ana Craveiro,
Eva Moreira e Sónia Cruz, através
do Gaming, trabalharam esta
competência, com jogos
interativos em formato online.
"Welcome to the Game" - uma
sessão dinâmica, interativa e
atual, onde o espírito de equipa
esteve presente.



Fuerteventura
Francisca 

e 
Dinis 

ERASMUS PRO
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Lecce
Marta Oliveira

2ºOPT

ERASMUS +
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ERASMUS +
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Sevilha
Ana Sofia

2ºCSD



OFERTA FORMATIVA
2023-2024
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Gestão
Comercial e
Transportes

Turismo e
Viagens 

Comunicação e
Serviço Digital
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Restaurante
/Bar


