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EM FOCO...

EDITORIAL
Por Miguel Reis Maurício

EPCCIPD: 25 ANOS: MEMÓRIA E HORIZONTES
A Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada
(EPCCIPD) está a comemorar Bodas de Prata. No passado dia 23 de novembro numa cerimónia simples e singela a EPCCIPD entregou os diplomas de
final de curso (notícia que será abordada neste número).
Mas como tudo começou? Fomos ao Projeto Educativo Escolar (PEE) e partilhamos um subcapítulo:
1.3 Breve Resenha Histórica da Escola Profissional da CCIPD (1992 – 2019)
Criada por Contrato – Programa de 16 de março de 1993, celebrado entre a
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e as Secretarias da Educação e Cultura e da Juventude, Emprego, Comércio, Indústria e Energia, o
que faz dela uma das escolas profissionais mais antigas dos Açores, a
EPCCIPD iniciou a sua atividade a 23 de novembro de 1992 com dois cursos
profissionais de nível 4 (na época, nível III): Assistente de Gestão e Técnico
de Turismo / Profissionais de Informação Turística, mantendo a formação exclusiva nestas duas áreas até ao ano de 1999, altura a partir da qual alargou a
sua oferta de formação. Desde 1999 até à presente data tem oferecido cursos
em áreas tão diversas como Contabilidade, Comércio, Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Hotelaria, Informática, Turismo Ambiental, Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente, Secretariado, Organização
de Eventos. Em 9 de outubro de 2000 foi criado um pólo em Vila do Porto, ilha
de Santa Maria, e, em 8 de outubro de 2002, outro pólo na Lagoa. Em abril de
2010 foram iniciados três cursos no âmbito do programa Reativar: em Ponta
Delgada, Técnico Comercial (Nível 4); na Lagoa, Técnico de Contabilidade
(Nível 4); em Vila do Porto, Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
(Nível 2).
IN PEE
E para o futuro? Como perspetivamos a nossa EPCCIPD para os próximos 25
anos? O povo costuma dizer que “o futuro a Deus pertence”. É certo! Mas o
competitivo? O que cada um(a) de nós pode fazer para que a nossa Escola
vingue neste mercado? Há uns anos tínhamos uma taxa de empregabilidade a
rondar os 100%. Hoje em dia, o próprio mercado faz uma espécie de “selação
natural”. Apraz-nos ter, no nosso jornal, a secção “Por onde eles andam”, onde damos voz a antigos alunos que partilham as suas experiências laborais.
A Escola são os formandos, os formadores e os funcionários. Sem estes três
corpos a nossa EPCCIPD não funciona.
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Dia Europeu das Línguas
No dia 26 de setembro comemorou-se o Dia Europeu das
Línguas. As turmas envolvidas tiveram o apoio da formadora Dra. Ana Cristina Reis Maurício e desenvolveram diversas atividades alusivas ao tema. A turma do 2º ano do
curso Técnico de
Turismo lecionou
uma aula de Alemão às restantes turmas da escola, para que tivessem contacto com outra língua estrangeira, e a
turma do 3º ano do curso Técnico de Gestão en-

volveram também toda a escola fazendo jogos de conhecimento sobre países e culturas de diverso países europeus.
Redigido por Natércia Moura
Fotografias—Ana Cristina Reis Maurício

Dr. João Figueiredo veio à EPCCIPD
No passado dia 19/10/2017, a turma do 2º Ano do curso Técnico
de Turismo recebeu na aula de
Técnicas de Comunicação em
Acolhimento Turístico, juntamente com o formador Miguel Reis
Maurício, o profissional de Relações Públicas, Dr. João Figueiredo.
O objetivo da visita de João foi
falar mais sobre os objetivos e funções de um relações públicas, pois
Fotografias—Ana Cristina Reis Maurício
como o turismo é uma área ligada à comunicação, é importante que um futuro técnico de turismo saiba as funções dos "RP". A "palestra" começou com
um tom mais dinâmico, pois a atividade de abertura consistiu no seguinte: em cima de uma mesa tinha várias imagens e na parede havia duas cartolinas, a do marketing, e a das relações públicas. O objetivo era que cada aluno escolhesse uma imagem ao calhas e a colocasse em uma
das duas cartolinas consoante o que o mesmo achasse que o que tinha na imagem significasse.
No resto da "aula", o "RP" explicou as diferenças entre a área do marketing e a área das relações
públicas, os objetivos de cada uma e também, como cada uma trabalha. João também falou
sobre a "posição" das duas numa empresa e sobre a importância de cada uma. No final da visita, a turma posicionou-se com o visitante para tirar uma foto para o jornal.
Em suma, a visita de João serviu para ensinar aos alunos de Turismo sobre os RP de uma forma
mais divertida, dinâmica e diferente.
Redigido por: Leandro Laranja, Érica Santos, Érica Reis, Soraia Rosa (Técnico de Turismo)
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Halloween
Como já vem sendo tradição na nossa escola, no dia 31 de Outubro celebrou-se o Halloween. Este ano realizou-se um concurso de máscaras e
decoração de sala de aula. Na manhã do dia31 as salas das turmas do
1º ano de Técnico de Turismo, do 2º
ano de Gestão e do 2º ano de Técnico Comercial – Programa Reativar
transformaram-se em autênticas salas dos horrores.
Esta atividade foi realizada com o intuito de unir as turmas, de desen- Foto: Técnico Turismo
volver as técnicas de trabalho em equipa e de enaltecer o espírito de
Halloween. De turma para turma foi escolhido um tema para ser desenvolvido de acordo
com a época e no final o júri chegou a um consenso de qual seria a turma vencedora da
atividade, título que recaiu no
2ºano, Técnico de Gestão.
Após a vitória, os formandos
declararam que tinha sido trabalhoso chegar ao produto
final, com o resultado que foi
apresentado, mas que todo o
esforço foi recompensado e
que a alegria da vitória foi
imensa.
Redigido por:
Leandro Laranja e Mariana Arruda
(Técnico de Turismo)
Foto: Reativar Técnico de Vendas

Pão por Deus
Como tem sido habitual, a EPCCIPD tem celebrado a tradição tão portuguesa “Pão
por Deus”. Assim sendo, este ano a turma do 1º ano do curso Técnico de Contabilidade, a fim de comemorar a data, fez pesquisas na aula de Português e, em grupos, os formandos selecionaram informação sobre esta tradição e como é que é
vivida na sua ilha, cidade ou freguesia. Em seguida elaboraram cartazes que foram
afixados no corredor das salas.
Redigido pela turma Técnico de Contabilidade
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Gala do Empreendedor 2017
A turma do 2º ano do curso Técnico de Turismo, acompanhada pelo formador Dr. Miguel
Reis Maurício, assistiu no passado dia 23 de
novembro à Gala do Empreendedor 2017,
que teve início pelas 14h30, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada. Durante o evento,
foi proferida uma palestra sobre Empreendedorismo e procedeu-se à entrega dos prémios
relativos ao Concurso Regional de Empreendedorismo, edição de 2016. tendo ganho o
primeiro prémio o projeto Stevia Rebaudiana
da autoria de Emanuel Sousa e Rui Medeiros,
Foto: Técnico Turismo
o segundo prémio, o projeto Proteína Açoriana da autoria de Rui Cordeiro, e o terceiro prémio, o projeto Plant in Vitro da autoria de Iris Foroni.
O fomento do espírito empreendedor junto dos jovens é um objetivo que todos, sociedade e família e, naturalmente, o sistema de ensino, devemos prosseguir.
Redigido por: Técnico de Turismo e Dr. Miguel Reis Maurício

Entrega de Diplomas
EPCCIPD comemora 25 anos!
Muitos Parabéns!!! No dia 23 de novembro, para
comemorar da melhor forma, a Diretora Pedagógica, Dra. Maria João Cavaco e o SecretárioGeral da CCIPD e Presidente da Escola, Dr. Mário

Custódio ,entregaram os diplomas de final de curso aos formandos dos cursos profissional de Técnico de Transportes, Reativar Técnico Comercial e
aos formandos externos.
Na cerimónia
estiveram presentes as coordenadoras, os orientadores educativos de turma, formadores e os formandos acompanhados pelos seus familiares.
Para além do discurso inicial da diretora pedagógica da escola, a formanda Jéssica Ferreira apresentou o seu testemunho
relativamente ao seu percurso escolar no curso Técnico de
Transportes,
Parabéns aos formandos que terminaram o seu percurso
académico.
Co-Editor (in)Formação (texto e fotografias)
Miguel Reis Maurício
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NATAL - ALMOÇO CONVÍVIO NA EPCCIPD
Como o Natal é símbolo de partilha, no passado dia 15 de dezembro, pelas 12:30h, decorreu um almoço-convívio de Natal entre
formandos, formadores e funcionários da escola. Cada
membro da
comunidade escolar
contribuiu
com um
Redigido; Natércia Moura
Fotografias: EPCCIPD

Living Peace - “À descoberta da fraternidade”
Desde 1964, para
comemorar a morte
de Gandhi, o Dia Escolar de NãoViolência e Paz, reconhecido pela
UNESCO em 1993, é
celebrado em 30 de
janeiro na Espanha.
Nesta data é lembrada a necessidade de
educação para a tolerância, a solidariedade, o respeito pelos direitos humanos, a não-violência e a paz.

http://livingpeaceinternational.org/br/home.html

A Escola Juan XXIII Zaidiín, em Granada, celebrou esse dia com um ato de paz no dia 29 de janeiro de 2018 às 12 horas, com a participação de autoridades educacionais e civis.
As escolas e grupos que participam do projeto Living Peace International estiveram unidos neste dia e deram um forte testemunho de paz para o mundo.
A EPCCIPD a escola participou na atividade “Living Peace” com um vídeo realizado pela turma
Técnico de Gestão.
Texto adaptado por Natércia Moura
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Parlamento dos Jovens
No dia 6 de março, depois de todo o processo eleitoral e da sessão escolar, as formandas Mariana Arruda
e Marta Correia, do curso
Técnico de
Turismo,
acompanhadas pela formadora Natércia Moura, representaram a
EPCCIPD, na
Assembleia
Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta. O
tema debatido foi a “igualdade de Género”.
Parabéns pelas medidas apresentadas.
Texto e fotografias—Natércia Moura

Tradições—Caça aos ovos
Os formandos do 2º ano
do curso Técnico de Turismo fizeram, no passado
dia 21 de março, uma Caça aos ovos, no âmbito da
disciplina de Comunicar
em Alemão, ministrada
pela formadora Dra. Ana
Cristina Reis Maurício. O
objetivo foi aprofundar as
tradições alemãs da Páscoa e consistiu em que cada grupo escreveu pistas
em alemão para os outros
as seguirem. No final tiveram direito a saborear uns ovos de chocolate.
Texto e fotografia: Ana Cristina Reis Maurício

TÍTULO DO BOLETIM
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E C O – E S PA Ç O
O ambiente é uma preocupação da nossa
Escola. Várias iniciativas têm pautado as atividades dos nossos formadores e formandos.
Este eco código foi construído nas aulas de
Matemática da Dra. Raquel Rodrigues, com
a turma de Técnico de Gestão. A legendagem bilingue dos ecopontos da Escola foi
feita pelos formandos do curso Técnico de
Turismo, acompanhados pela formadora de
Inglês, Dra. Ana Cristina Reis Maurício.

Fotografia—Miguel Reis Maurício

A escola recebeu da Câmara Municipal de Ponta Delgada um galardão que comprovam as boas
práticas ambientais desenvolvidas pela comunidade escolar.
Redigido por Miguel Reis Maurício e Natércia Moura

SA ÚD E
A turma do curso
Técnico de Vendas,
no âmbito da sua atividade integradora,
organizou um dia
dedicado à saúde. O
evento aconteceu no
dia 8 de julho, no Pinhal da Paz, e consistiu num dia de prática de exercício físico
e alimentação saudável. Deste modo, o
dia começou com um trilho pelo Pinhal da Paz, seguiu-se de um
almoço saudável e de finalizou
com a realização de jogos tradicionais.

Texto e fotografias—Natércia Moura
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“ O s L i v ro s M o r d e m I I ”
O teatro voltou
a acontecer na
nossa escola no
dia 11 de julho.
A turma do Curso Técnico de
Turismo apresentou uma versão muito particular da obra de
Camilo Castelo
Branco, "Amor
de Perdição".
Esta atividade está inserida no Projeto de Leitura "Os
livros mordem II", desenvolvida na disciplina de Português.
A todos os formandos, parabéns pela atividade!
Redigido—Natércia Moura

Prémio AEPC 2018
"Diversidade" ganhou uma menção honrosa

no Prémio Escolar AEPC2018
Muitos Parabéns aos alunos de Técnico de
Turismo, à formadora Ana Cristina Reis Maurício e à EPCCIPD.
https://www.facebook.com/epccipd/photos/a.7032390931772
05/1006318769535901/?type=3&theater

Visita Guiada
A turma do curso Técnico
de Turismo fizeram uma
visita guiada pela ilha de
São Miguel, nos dias 12.e
13 de julho, acompanhados pelos formadores Ricardo Cabral e Natércia
Moura... Temos guias!
Texto e imagem: Natércia Moura

ESCOLA PROFISSIONAL DA CÂMARA DO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PONTA DELGADA

Escola Profissional – Polo de Ponta Delgada
Edifício Santa Casa da Misericórdia – Campo São Francisco, s/n
9500-153 Ponta Delgada – São Miguel
Tel.: +351 296 287 307 Fax: +351 296 305 009 e-mail: escola@ccipd.pt
Delegação de Santa Maria / Escola Profissional – Polo de
Santa Maria
Rua Teófilo Braga, n.º 90
9580 Vila do Porto – Santa Maria

Aula Aberta
No passado dia 18 de janeiro, o formador
de Comunicação da EPCCIPD, Dr. Miguel
Reis Maurício foi dar uma Aula Aberta à
turma Técnico de Gestão a convite da formadora de Inglês, Dra. Ana Cristina Reis
Maurício. O tema tratado foi “A comunicação no mundo profissional”, tema que a
turma estava a tratar. No final, compreenderam que a comunicação não é tão linear como se pensa e que podemos comunicar por muitas formas.
Redigido: Miguel Reis Maurício

