
 

 

Em Foco. . .  

Dia Europeu das Línguas 

No dia 26 de Setembro, comemorou-

se o Dia Europeu das Línguas. As 

turmas envolvidas tiveram o apoio da 

formadora Ana Cristina Reis Maurício e desenvolveram 

diversas atividades alusivas ao tema. Toda a escola fez jogos 

de conhecimento sobre as culturas de diversos países 

europeus. 

Foto e redação: Ana Cristina Reis Maurício 

EDITORIAL 

por: Miguel Reis Maurício 

Aos 26 anos de idade, a Escola Profissional da 

Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 

(EPCCIPD) está com uma vitalidade 

impressionante. 

Com eventos âncora como o Dia Europeu das 

Línguas, a comemoração do Halloween, do Natal e 

da Páscoa, o Parlamento dos Jovens e o Dia da 

Saúde, a EPCCIPD soube evoluir e abrir-se à 

comunidade.  

Este ano, a criação do clube Europeu EUROLINK e 

o evento Livros Humanos – Não me julgues pela 

capa; lê-me e descobre-me, funcionaram 

igualmente como momentos aglutinadores de toda 

a comunidade escolar. 

A EPCCIPD está para durar e continua a apostar 

num bom ensino profissional e em valores como a 

educação para a cidadania. Prova disso são a 

formação em contexto de trabalho e a formação 

prática em contexto de trabalho, com feedback 

MUITO POSITIVO das entidades acolhedoras, e os 

EXCELENTES resultados das Provas de Aptidão 

Profissional. 
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Entrada da turma de Técnico de Turismo 

(2018/2021) 

Em outubro de 2018, entrou uma nova turma na 

escola: Técnico de Turismo, nível IV. Chegaram 

23 formandos cheios de vontade de 

conhecerem a nossa escola, a nossa filosofia e 

o nosso modo de estar no seio da comunidade.  

Desde 1992, aquando da abertura da 

EPCCIPD, que o curso de Turismo faz parte da 

matriz pedagógica da escola.  

A turma foi, desde o início, desafiada a levar o 

(In)Formação para a frente e aceitou sem 

relutância. Assim, muitos dos artigos aqui 

escritos terão o seu cunho. 



 

 

No dia 31 de Outubro celebrou-se o Halloween. Este ano, 

houve um desfile e a encenação de cenas alusivas à 

época, tendo sido eleita vencedora a turma de 

Rececionista de Hotel (reativar tecnológico), com o tema 

“Hotel Transilvânia”. A atividade foi realizada com o intuito 

de unir as turmas, de desenvolver as técnicas de trabalho 

em equipa e de enaltecer o espírito de Halloween.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos e redação: Ana Cristina Reis Maurício 
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Projeto "Agir para Prevenir" 

No âmbito do programa Agir para 
Prevenir, uma parceria com a Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, os 
formandos, formadores e funcionários da 
EPCCIPD tiveram uma formação na área 
do ambiente, orientada pela Drª Tânia 
Pimentel. 

Redação: Turma do 3º ano de Técnico de 

Turismo (adaptado) 

 

 

Carolina Rego é premiada pela 

CMPD 

No passado dia 10 de dezembro de 2018, 
a Câmara Municipal de Ponta Delgada 
procedeu à entrega dos prémios de 
mérito aos melhores estudantes do 
concelho, entre eles a formanda da 
EPCCIPD Carolina Rego, que concluiu o 
curso Técnico de Gestão no passado ano 
letivo. 

Redação: MRM 

Projeto Transdisciplinar do 2º ano 

de Técnico de Contabilidade 

A turma do 2º ano Técnico de 
Contabilidade já apresentou online o 
resultado do seu projeto transdisciplinar. 

"Neste site pode encontrar informação 
sobre Inteligência Artificial (I.A.), 
nomeadamente: qual é (em 2018) o 
conhecimento público sobre a I.A. em São 
Miguel (Açores)? O que é a I.A.? Quais 
serão as consequências da I.A. no 
emprego, na sociedade e na política?" 
Aceda ao site da autoria dos formandos:  

https://inesmariacordeiro2.wixsite.com/iartificial?
fbclid=IwAR3nOOcb9AQeaRPMAbIvuIG2KCK3g99B_J9o
9OlXE5vRNI5ilZk1JKbe5Y 

Congresso APAVT 

As turmas do 1° e 3° anos do curso Técnico de Turismo participaram no 
congresso da APAVT, que decorreu no Teatro Micaelense, no mês de novembro. 
Foi uma oportunidade única  para os formandos terem contacto com a realidade 
do mercado de trabalho e se informarem acerca de algumas questões 
relacionadas com a área do turismo, não só a nivel regional, como também 
nacional.  

Redação: MRM 

https://inesmariacordeiro2.wixsite.com/iartificial?fbclid=IwAR3nOOcb9AQeaRPMAbIvuIG2KCK3g99B_J9o9OlXE5vRNI5ilZk1JKbe5Y
https://inesmariacordeiro2.wixsite.com/iartificial?fbclid=IwAR3nOOcb9AQeaRPMAbIvuIG2KCK3g99B_J9o9OlXE5vRNI5ilZk1JKbe5Y
https://inesmariacordeiro2.wixsite.com/iartificial?fbclid=IwAR3nOOcb9AQeaRPMAbIvuIG2KCK3g99B_J9o9OlXE5vRNI5ilZk1JKbe5Y
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Visita de Estudo Geografia 

A visita de estudo foi incorporada na 

disciplina de Geografia, do primeiro ano do 

curso de Técnico de Turismo, e teve como 

objetivo levar os alunos a:  

refletir sobre as atitudes ecológicas que 

devem ter para manter uma excelente 

qualidade da água;  

adotar medidas corretas de gestão da água;   

desenvolver atividades turísticas não 

colocando em causa os recursos 

ambientais. 

Foto e redação: Carlos Mota 

Visita de estudo ao Azor Hotel 

Os formandos do 1º ano de Turismo 
visitaram, em junho de 2019, o Azor Hotel, 
em Ponta Delgada. A visita decorreu no 
âmbito do módulo 7 da disciplina de OTET 
– Operações Técnicas de Serviços de 
Receção em Alojamento Turístico, e foi 
acompanhada pela formadora do módulo, 
Nélia Lourenço. 

O seu principal objetivo foi dotar os 
formandos de uma visão técnica e prática 
dos diferentes procedimentos que podem 
ocorrer numa unidade de alojamento 
desta natureza, e só foi possível com a 
pronta resposta do Dr. Filipe Pacheco e 
com a disponibilidade e amabilidade da 
Dra. Sandra Leonardes e do Luís, do Azor 
Hotel. 

Foto e redação: Nélia Lourenço 

Visita à Quinta do Bom 

Despacho 

No dia 9 de novembro, as duas 
turmas do curso de Técnico de 
Turismo, acompanhadas pelas 
formadoras Ana Maurício e 
Natércia Moura e pela Diretora 
Pedagógica, fizeram uma visita 
guiada à Quinta do Bom Despacho, 
com o intuito de conhecerem 
melhor o que se faz em São Miguel ao nível de turismo sustentável.  Os nossos agradecimentos aos 
anfitriões.   
Fotos e redação: Ana Cristina Reis Maurício 
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EUROLINK, Clube Europeu da EPCCIPD 

O EUROLINK é o recém formado Clube Europeu da EPCCIPD.  Com o lema “A Europa começa aqui”, 

desde a sua fundação (21 de novembro de 2018) já conta com cerca de 20 associados dos três corpos 

da comunidade escolar: docente, discente e funcionários.  

O seu nome surgiu a partir de um concurso lançado a toda a comunidade escolar. De entre várias 

propostas, o júri escolheu EUROLINK, por espelhar a ligação à Europa, que também pode ser detetável 

no logótipo do clube, criado a partir da bandeira da U.E. 

 

Palestra Inaugural 

No dia 29 de janeiro de 2019, as turma do 1º 

ano de Técnico de Turismo e do 2º ano de 

Contabilidade assistiram a uma palestra 

promovida pelo Clube Europeu da EPCCIPD, 

EUROLINK, que decorreu no salão nobre da 

CCIPD. A palestra foi proferida pelo Dr. Rui 

Bettencourt, Secretário Regional Adjunto para  

as Relações Externas, com o propósito de 

despertar a consciência dos jovens açorianos 

para as questões europeias. 

Para além de ter destacado a importância dos 

Açores na UE e de se ter referido aos direitos 

e deveres dos cidadãos europeus, o Dr. Rui 

Bettencourt sublinhou que os jovens são o 

futuro da Europa e que os três conceitos 

fundamentais sobre que reflectir hoje, na 

sociedade civil açoriana, são a Juventude, a 

Europa e o Futuro. 

 

Redação: Paula Neto - 1º ano de Técnico de Turismo 

(Adaptado) 

Foto: sitio do GAGS do Governo Regional dos 

Açores 

Concurso Multimédia 2019 

Ao EUROLINK chegou o convite para participar no 

Concurso Multimédia 2019, inserido no "Programa da 

Cidadania Europeia  - A EUROPA PARA OS 

CIDADÃOS", do Governo regional dos Açores. 

Com a supervisão da formadora Natércia Moura, as 

"EUROLINKas" apresentaram "Uma pegada na 

Europa". Pode aceder ao vídeo em: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hxTX_sdH5Xw&feature=

youtu.be&fbclid=IwAR1IDtpjZH1r0sfcSi8f_wofrEabPKMbXG

pz9y4T9QclioDRFPccBQqM7aE  

 “EUROPA em MAIO” 

Durante o mês de Maio, o EUROLINK e as disciplinas 

de Inglês e de TIC organizaram uma exposição online 

sobre os 28 Estados-membro da UE. No blogue 

“Europa, eleições e futuro” (https://

epccipd.blogspot.com), é descrito cada um dos países, 

e, no corredor de acesso aos serviços administrativos, 

esteve patente uma foto de cada Estado-membro 

retratado online.  

Semana Europeia da Juventude 2019 

Duas técnicas da 

Direção Regional 

da Juventude 

estiveram na 

EPCCIPD para 

falarem da Semana Europeia da Juventude 2019. Foi 

uma oportunidade para os formandos conhecerem de 

perto todas as iniciativas europeias para a juventude, 

nomeadamente o programa Erasmus+. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxTX_sdH5Xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IDtpjZH1r0sfcSi8f_wofrEabPKMbXGpz9y4T9QclioDRFPccBQqM7aE
https://www.youtube.com/watch?v=hxTX_sdH5Xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IDtpjZH1r0sfcSi8f_wofrEabPKMbXGpz9y4T9QclioDRFPccBQqM7aE
https://www.youtube.com/watch?v=hxTX_sdH5Xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IDtpjZH1r0sfcSi8f_wofrEabPKMbXGpz9y4T9QclioDRFPccBQqM7aE
https://epccipd.blogspot.com/
https://epccipd.blogspot.com/
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Livros Humanos  

No âmbito da educação para a cidadania e 
desenvolvimento e com o patrocínio do 
Eurolink e do projeto Living Peace, a 
EPCCIPD celebrou o dia para a não 
violência, a 8 de fevereiro de 2019, com a 
primeira edição do projeto “Livros Humanos 
– Não me julgues pela capa, lê-me e 
descobre-me”, que trouxe à escola várias 
pessoas para falarem da sua experiência no 
que concerne a discriminação. Os temas 
foram “A Depressão”, dinamizado pelo 
primeiro ano de Técnico de Turismo; 
“Discriminação de Idosos” e o 
“Enquadramento jurídico da discriminação 
e diferenciação”, com o convidado Dr. 
Pedro Soares de Albergaria, juiz  da 
comarca de Ponta Delgada, desenvolvidos 
pela turma do segundo ano de Técnico de 
Contabilidade; e a “Homofobia” organizado 
pela turma do curso Rececionista de Hotel 
– Reativar Tecnológico.  

Deste dia ficaram partilhas e vivências que 
marcaram profundamente toda a 
comunidade escolar.  

O balanço foi bastante positivo, abrindo-se 
assim a possibilidade de continuar o projeto 
no próximo ano, com outros temas. 

Fotos e redação: Ana Cristina Reis Maurício 
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Cont@tos: 

www.facebook.com/epccipd  
 
  informacao.epccipd@gmail.com 

 

Parlamento Jovens 

Como já vai sendo hábito, a 

escola participou no Parlamento 

dos Jovens deste ano, cujo 

tema a debate foi “+2 graus 

Parece pouco, mas pode mudar 

a Terra". Representou a 

EPCCIPD a turma do 2º ano de 

Técnico de Contabilidade, sob a 

coordenação das formadoras Natércia Moura e 

Raquel Sampaio Rodrigues. As etapas finais 

decorreram nos dias 21 e 23 de janeiro de 2019 com 

a sessão escolar, na qual foi eleita candidata à mesa 

da assembleia a formanda Carolina Mateus e eleitos 

deputados os formandos Catarina Melo e Henrique 

Candeias. A  14 de fevereiro, teve lugar a eleição 

regional do presidente da mesa da assembleia e, no 

dia 19 de março, decorreu a sessão no Parlamento 

Regional, com a participação dos formandos eleitos 

deputados, tendo a formanda Carolina Mateus 

substituído a colega Catarina Melo no seu cargo.   

Redação: MRM 

Calendário  

e Coroa do 

Advento 

NATAL 

Almoço 

partilhado 

Canções de Natal 

PÁSCOA 

Caça aos ovos 

Dia da Saúde 

Como já vem sendo habitual, a EPCCIPD promoveu, 

no passado dia 14 de junho de 2019, no Pinhal da 

Paz, o Dia da Saúde. Este ano, a iniciativa inseriu-se 

no Plano da componente de Cidadania e 

Desenvolvimento. O almoço partilhado não podia ter 

utensílios descartáveis. À tarde, a turma do 1º ano de 

Técnico de Turismo programou jogos tradicionais. 

Tendo por fundo o belíssimo cenário do parque, foi 

ainda organizado um concurso de fotografia, do qual 

saíram vencedores os formandos do 1° ano de 

Turismo Liliana Martins, Maria Medeiros, Bernardo 

Farias e João Pinto. 

Fotos e redação: Ana 

Cristina Reis Maurício 

 

EPCCIPD  

no  

AZORESTEK 

http://www.facebook.com/epccipd
mailto:informacao.epccipd@gmail.com

