
 

EDITORIAL 
por: Miguel Reis Maurício 
 
No dealbar da década de 20 do séc XXI, o (in)
Formação renova-se. Nos primeiros cinco números, 
este jornal era o projeto transdisciplinar de uma turma 
para toda a escola. Depois entrou na era digital e está 
presente quotidianamente nas redes sociais. Com a 
componente de Cidadania e Desenvolvimento, o jornal 
passa a ser um projeto de e para toda a comunidade 
escolar. Para ajudar a organizar o jornal, formou-se 
uma redação constituída por um(a) formando(a) de ca-
da turma. Também, para melhor agilizar, criaram-se 
documentos de pré e pós evento para apoiar a reda-
ção.  
Nesta VI edição continua-se a incluir eventos âncora 
da escola, como o Dia Europeu das Línguas, a come-
moração do Halloween, Pão por Deus, do Natal; mas 
também aulas abertas, visitas de estudo, a receção 
dos caloiros e convites de entidades exteriores. 
Um destaque irá necessariamente para o 1º aniversá-
rio do clube Europeu EUROLINK e para a entrega dos 
diplomas na semana em que a EPCCIPD concluiu 27 
anos.  
A EPCCIPD está para durar e continua a apostar num 
ensino profissional de excelência e em valores como a 
educação para a cidadania.  

Em Foco.. .  

No dia 26 de Setembro, comemorou-se o Dia Europeu das Línguas. Na tarde 
desse dia, na sala de Técnico(a) de Turismo, as turmas do 2° ano de Técnico
(a) de Turismo e do 3° ano de Técnico(a) de Contabilidade, com as              
formadoras Ana Reis Maurício e Raquel Sampaio Rodrigues, o(a)s                     
formando(a)s realizaram um jogo preparado na disciplina de Inglês. 

Foto e redação: Ana Cristina Reis Maurício 
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Os novos cursos... 

 
BEM-VINDOS 
 

RECECIONISTA DE HOTEL 
Curso Profissional, nível IV 
23 formandos 
 
TÉCNICO(A) DE INFORMÁTICA—SISTEMAS 
Reativar, nível IV 
20 formandos 
 

Recepção aos caloiros 2019 

A turma do 1º ano do curso Recionista de Hotel recebeu as boas vindas dos colegas do curso de Técnico(a) 
de Contabilidade, como tem vindo sendo habitual na nossa EPCCIPD. 

Ver:https://drive.google.com/drive/folders/1z2kslxz4DPTgK1NKOsUYzWzZREs011SQ?
fbclid=IwAR1RHeIFtUU0SD3J3wQ9gPuItmzQNv9jGjpVH5VQo5zvTnuwhL7_hBusYoA 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2kslxz4DPTgK1NKOsUYzWzZREs011SQ?fbclid=IwAR1RHeIFtUU0SD3J3wQ9gPuItmzQNv9jGjpVH5VQo5zvTnuwhL7_hBusYoA
https://drive.google.com/drive/folders/1z2kslxz4DPTgK1NKOsUYzWzZREs011SQ?fbclid=IwAR1RHeIFtUU0SD3J3wQ9gPuItmzQNv9jGjpVH5VQo5zvTnuwhL7_hBusYoA


 

Aula Aberta com  
 
Dr. João Figueiredo 

No dia 20 de setembro de 2019, a turma de Técnico(a) de 
Turismo do 2º ano, na disciplina de Técnicas de Comunica-
ção em Acolhimento Turístico, lecionada pelo formador Mi-
guel Reis Maurício, recebeu o Dr. João Figueiredo, um dos 
primeiros licenciados em Relações Públicas pela Universi-
dade dos Açores e fundador da ARPA, Associação de Re-
lações Públicas dos Açores.  
O convidado apresentou a distinção entre Marketing e Re-
lações Públicas. O marketing e as Relações Públicas são 
termos que podem ser facilmente confundidos. O Dr. João 
Figueiredo explicou-nos, através duma apresentação em 
powerpoint, bem como numa dinâmica de grupo, a diferen-
ça entre estes termos. As RP são um processo estratégico 
de comunicação e intercâmbio entre as organizações 
(públicas ou privadas) e os seus públicos (interno e exter-
no), com vista a melhorar a relação entre públicos e organi-
zações. O Dr. João Figueiredo explicou, ainda, como as RP 
são muito importantes para a imagem de uma empresa, 
pois estas transmitem uma mensagem e geram uma perce-
ção da marca e dos seus serviços. 
 
Texto adaptado de um relatório de Sofia Moura, Maria Oliveira e Mário 
Cabral 
Foto: Maria Medeiros 

O 3º ano de Técnico/a de  

Contabilidade e as novas TIC 

No passado dia 9 
de outubro, na    
disciplina de Área 
de Integração do formador Miguel Soares de 
Albergaria, o(a)s formando(a)s do 3º ano do 
curso Técnico(a) de Contabilidade desloca-
ram-se à Biblioteca Pública e Arquivo Regio-
nal de Ponta Delgada para o evento "Internet, 
a nova sociedade de informação". Com esta 
visita de estudo, procuraram saber utilizar  
novos meios de pesquisa para futuros traba-
lhos, assim como procurar determinados li-
vros, temas, autores através da classificação 
decimal universal (CDU). 
Texto: Cláudio Travassos 

Imagem: https://bparpd.azores.gov.pt/  

HoraProg@Uac2019 
 

 
 
 
 
O curso de Técnico
(a) de Informática – 
Sistemas participou 
no evento               
HoraProg@Uac2019, no passado dia 14 de outu-
bro, acompanhado pelo formador José Ramos. 
 
Texto e Foto: José Ramos 

 
 

A EDA veio à escola 
 

No âmbito da UFCD 6939, da formadora Isolete Guina, a turma do 1º ano        
Rececionista de Hotel  receberam a visita da EDA, no passado dia 29.10, 
 às 8h30.  
 

https://bparpd.azores.gov.pt/


 

 

Empresas globais: contratação no 
mercado de trabalho 
 
No passado dia 31 de outubro, a turma do 3º ano Técnico
(a) de Contabilidade recebeu a visita da Drª Madalena S. 
Albergaria, Diretora nacional da TOGY, na disciplina de 
Área de Integração, leccionada pelo formador Miguel     
Albergaria.  
O tema da aula aberta foi “Introdução ao mercado de     
trabalho (contratação) em empresas globais”.  
A Dra. Madalena S. Albergaria começou por fazer uma 
breve introdução às competências laborais mais            
valorizadas por empresas globais. Exemplificou, com o seu percurso profissional, que existem      
algumas     dificuldades que teve de ultrapassar para chegar a um bom patamar no mercado de     
trabalho. Concluiu com algumas sugestões para os presentes, como a de cursos online nas           
plataformas “Coursera” e “Edx”.  
A notícia desta aula aberta, na página LinkedIn da oradora convidada, uma semana depois já tinha 
mais de 4.000 visualizações e várias dezenas de “likes”. 
 
Texto e Fotos: Cláudio Travassos ASK ME 

Cruzeiros em PDL 
A turma do 2º 
ano de Técnico
(a) de Turismo, 
acompanhada 
pela formadora 
Nélia Lourenço, 
esteve, no passa-
do dia 12 de no-
vembro em vários 
pontos chave da 
cidade de Ponta 
Delgada, a fazer 
o      acolhimento 

e orientação dos turistas dos cruzeiros. O convite surgiu 
da Direção Regional do Turismo (DRT) dos Açores às 
escolas profissionais, com o objetivo de proporcionar aos 
formandos experiências inovadoras nos cursos de          
Turismo.  
 O balanço foi extremamente positivo e a  DRT destacou 
o empenho da EPCCIPD neste projeto. 
 Um agradecimento especial aos formadores Ricardo 
Cabral, Nélia Lourenço e Ana Reis Maurício.  
 
Texto e Fotos: Miguel Reis Maurício 

Pão por Deus 

O 1º de Novembro é dia de Todos os  
Santos e dia também conhecido pelo 
tradicional Pão por Deus. 

A turma do 1º ano Rececionista de 
Hotel, sob coodernação da formadora 
Natércia Moura, organizou uma expo-
sição patente no corredor da escola. 

Texto e Fotos: Miguel Reis Maurício 

ver: https://www.facebook.com/epccipd/videos/889351354793528/  

Halloween’19 

Este ano, na disci-
plina de Inglês, da 
formadora Ana Reis 
Maurício, cada tur-
ma da escola parti-
cipou num concurso 
de curtas metra-
gens sobre o Hallo-
ween. 

O vídeo vencedor do concurso de Halloween 2019 foi o 
projeto "The Museum", do 2° ano de Técnico(a) de Tu-
rismo. Parabéns! https://youtu.be/kXal7sKrtvE 

https://www.facebook.com/epccipd/videos/889351354793528/
https://youtu.be/kXal7sKrtvE?fbclid=IwAR1MKCeFVdjGE22h1-_yyaErKLSiGEV0uNVm6igGqVbPpq3G-g81gbibiF4


 

1º aniversário do EUROLINK 
 
O Clube Europeu da escola, EUROLINK completou 1 
ano de existência, no passado dia 21 de novembro. 
Muitas têm sido as iniciativas que este clube tem pro-
movido com a comunidade escolar.  
Para marcar este dia, o seu co-fundador e coordenador, 
o formador Miguel Reis Maurício, fez uma apresentação 
formal do clube à turma do Técnico de Informática-
Sistemas, Reativar Tecnológico (nível IV). Na página de 
facebook da escola, foi publicado um filme com história 
e as atividades do EUROLINK no seu primeiro ano: 
 
https://www.facebook.com/epccipd/videos/2199081613731413/  
Texto: Miguel Reis Maurício 

Entrega de diplomas 

No passado dia 21 de novem-
bro, dois dias antes da 
EPCCIPD completar o seu 27º 
aniversário decorreu, no salão 
nobre a CCIPD, a habitual ceri-
mónia de entrega de diplomas 
dos cursos concluídos: Técnico 

de Gestão 
(finalizado 
2018); Rea-
tivar Tecno-
lógico Téc-
nico de Vendas (2018) e Técnico 
de Turismo (2019). A cerimónia 
contou com a presença da Sra. Di-
retora Regional da Formação e Em-
prego que deixou palavras de in-
centivo aos recém formados. 

Texto e fotos: Miguel Reis Maurício 
 

 
 

Prémio de Mérito Escolar 

"A Câmara Municipal de Ponta Delgada pro-
moveu, no dia 5 de dezembro, a 6.ª edição da 
entrega dos Prémios de Mérito Escolar, refe-
rente ao ano letivo transato. 
Uma iniciativa destinada aos estudantes do 
ensino não superior do concelho de Ponta 
Delgada e que visa premiar o mérito, a dedi-
cação e o esforço e estimular a superação 
pessoal e a procura da excelência." 

O for-
mando 
David 
Moniz 
(Técnico 
de Turis-
mo 2016
-2019) 
foi o ga-
lardoado 
da Esco-
la Profis-
sional da Câmara do Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada. Parabéns David! 

inhttps://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2810308679031529&id=448959481833
139  

https://www.facebook.com/epccipd/videos/2199081613731413/
https://www.facebook.com/cmpontadelgada/posts/2810308679031529?__xts__%5B0%5D=68.ARA_-slsHKa5rIzFozpLSBqBw6zy4OMQ4i44TpmR5o-C5VzABaD9ERM19QkuHfV0H65uxLtVuAI-zs21Ha2LlefMT-IG5IdQ8Hbci51xklsmB1bEoNbIJTBApItTgxPEtOfbCU0FwVmBJbhT0_FxzKeWE7bDwGUV_BO0jfTnHQNkHfmSHp
https://www.facebook.com/cmpontadelgada/posts/2810308679031529?__xts__%5B0%5D=68.ARA_-slsHKa5rIzFozpLSBqBw6zy4OMQ4i44TpmR5o-C5VzABaD9ERM19QkuHfV0H65uxLtVuAI-zs21Ha2LlefMT-IG5IdQ8Hbci51xklsmB1bEoNbIJTBApItTgxPEtOfbCU0FwVmBJbhT0_FxzKeWE7bDwGUV_BO0jfTnHQNkHfmSHp
https://www.facebook.com/cmpontadelgada/posts/2810308679031529?__xts__%5B0%5D=68.ARA_-slsHKa5rIzFozpLSBqBw6zy4OMQ4i44TpmR5o-C5VzABaD9ERM19QkuHfV0H65uxLtVuAI-zs21Ha2LlefMT-IG5IdQ8Hbci51xklsmB1bEoNbIJTBApItTgxPEtOfbCU0FwVmBJbhT0_FxzKeWE7bDwGUV_BO0jfTnHQNkHfmSHp


 

Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 

Promoção e Comunicação Digital no Turismo 

No passado dia 22 de novembro de 2019, deslocaram-se ao Hotel Mari-
na Atlântico, em Ponta Delgada duas turmas da Escola Profissional da 
Câmara do Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada, bem como três forman-
do(a)s do Reativar para assistir ao pai-
nel "Promoção e comunicação digital no 
Turismo”, inserido no Fórum dos Muni-
cípios, Desenvolvimento Local e Turis-
mo,  promovido pela CCIPD.  

O painel foi composto pelo Dr. Flávio 
Tiago, Professor Auxiliar na Universida-
de dos Açores; Dr. Luís Melo, CEO da 
empresa Cyber Map e Dr. Rodrigo Ro-
drigues, Presidente da Câmara do Co-
mércio de Angra do Heroísmo. O pri-
meiro palestrante colocou várias ques-
tões, tais como: "Quem são os turistas? 
São iguais? Ou fazem o caminho de 
forma diferente?”  explicando que cada 
caso é um caso e a preparação é com-
pletamente diferente. É necessário es-
colher o ambiente e os segmentos que se quer trabalhar, ou seja, traba-
lhar para públicos-alvo. Para isso temos martech - a fusão entre marke-
ting e tecnologia, que permite estabelecer objetivos pelos diferentes 
níveis;:fazer as parcerias certas em mercados online e transformar os 
dados e as informações em conhecimento. 

O orador Dr. Luís Melo, CEO da Cyber Map, depois de uma breve con-
textualização sobre os casos Cambridge Analytica e Thomas Cook, 
aconselhou os Açores "a investirem nos seguintes temas: Presença 
Online, Turismo Online, Sonhar e Planear, Reservas Online, Alojamento 
Local, Análise de dados e Marketing digital e reforçou este aconselha-
mento através da ferramenta online  Google Trends, consegue detetar a 
procura por parte de outros países em relação aos Açores, Madeira e 
Islândia." 
 
O Dr. Mário Fortuna, Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada e, em seguida,  o Dr. José Manuel Bolieiro, Presidente 
da Câmara Municipal de Ponta Delgada,  fizeram a sessão de encerra-
mento do evento. 

Texto e Foto: Ana Azevedo e Cláudio Travassos, repórteres do (in)
Formação 

 

Geogebra e Fotografia 

 

No passado dia 7 de dezembro, a turma do 
3º ano de Técnico(a) de Contabilidade des-
locou-se à Universidade dos Açores, acom-
panhada pela formadora de matemática, 
Raquel Rodrigues, com intuito de assistir à 
palestra Geogebra e Fotografia. Inicialmen-
te, o Professor Paulo Medeiros da FCT – 
Faculdade de Ciências e Tecnologias - 
apresentou os diferentes cursos disponíveis 
na Faculdade, bem como a sua carateriza-
ção e os seus objetivos, acesso e saídas 
profissionais. No fim, a formadora de mate-
mática explicou que o programa Geogebra 
permite detetar sólidos geométricos e apli-
cação de funções matemáticas nas fotos. 

Texto: Cláudio Travassos, repórter do (in)Formação 

Visita a Ponta Delgada 

A turma do 2º ano Técnico(a) de Turismo 
deslocou-se no passado dia 6 de dezem-
bro a algumas artérias da cidade de Pon-
ta Delgada, acompanhados pelo formador 
de Geografia, Carlos Mota. 

 
 
Texto: Miguel Reis Maurício 
Foto: Carlos Mota 



 

“Agir para Prevenir” 

A Câmara Municipal de Ponta 
Delgada procedeu, a 10 de de-
zembro último, à entrega das 
placas e certificados às escolas 
que participaram e tiveram de-
sempenho positivo no projeto 
de monitorização de resíduos 
“Agir para Prevenir”. 

A taxa de sucesso da 2.ª edição do projeto foi superior aos 90%, sen-
do que dos 56 estabelecimentos de ensino público e privado partici-
pantes 52 receberam o galardão. 

Para a Câmara Municipal, assim, “Ganhamos todos. O ambiente ga-
nhou. As gerações futuras também vão ganhar”, como referiu o Vere-
ador do Ambiente, Pedro Furtado. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada congratulou-se 
com o sucesso do projeto, tanto pela adesão das escolas como pelas 
taxas de sucesso alcançadas, parabenizando, por isso, a comunida-

de educativa  pelo excelente trabalho e 
enaltecendo o trabalho da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos da Autar-
quia. 

José Manuel Bolieiro defendeu, contu-
do, uma maior sensibilização e pedago-
gia junto das Escola, a instituição que 
“mais influencia o estado cultural de 

uma comunidade”. 

Destacou o importante papel dos auxiliares e dos docentes nesta 
pedagogia ambiental, convicto de que, depois, as crianças e os jo-
vens transmitem o conhecimento e as boas práticas  adquiridas aos 
pais e aos avós. 

“Quando não há reutilização, reciclagem, há consequências negati-
vas na pegada ambiental”, alertou o edil. Para o autarca importa, por 
outro, transformar a mentalidade do produtor e do comerciante, afir-
mando que “nem sempre o regresso ao passado é uma má notícia”, 
sugerindo, por isso, por exemplo, um regresso à lógica do gra-
nel.Recorde-se que o projeto Agir para Prevenir decorreu em três 
fases: formação, implementação e monitorização. 

Receberam o galardão 37 estabelecimentos de ensino de jardim de 
infância e primeiro ciclo, as 4 básicas integradas do concelho, uma 
escola secundária, 6 escolas profissionais,  4 escolas privadas. 

Inhttp://www.cm-pontadelgada.pt/pages/541?

Adventskalender  
 
A turma 2° ano Técnico
(a) de Turismo, na disci-
plina de Comunicar em 
Alemão, da formadora 
Ana Reis Maurício, em 
parceria com o clube EU-
ROLINK, construiu o Ad-
ventskalender (calendário 
do advento), cujas portas 
irão ser abertas dia a dia.  

 
Texto e foto: Ana Cristina Reis Maurício 

"PORTAS DE NATAL INCLUSIVAS" 

A APCSM promove concurso  

 
As turmas 1º ano Receção Hote-
leira; 2º ano Técnico(a) de Turis-
mo e o 3º ano Técnico(a) de 
Contabilidade esmeraram-se e, 
depois de eleição entre delegado
(a)s de turma, formadores pre-
sentes na escola e funcionários, 
venceu a porta "Paralisia da De-
sigualdade" do 3º ano Técnico(a) 
de Contabilidade. PARABÉNS! 

Texto: Miguel Reis Maurício Foto: Cláudia 
Moura 

Natal na EPCCIPD 

No passado dia 13.12, a 
EPCCIPD realizou o habi-
tual almoço-convívio de 
Natal, no qual participaram 
as turmas dos vários cur-
sos, bem como: a Diretora 
Pedagógica da EPCCIPD, 
Dra. Maria João Cavaco, 
formadore(a)s dos diferen-
tes cursos e os funcioná-
rios dos serviços adminis-
trativos. 

Num ambiente de festa e com espírito natalício, os 
alunos do 1º ano de Técnico(a) de Rececionista de 
Hotel e do 2º ano de Técnico(a) de Turismo anima-
ram o convívio com danças do folclore açoriano, 
nas quais se integraram os diferentes convivas, se-
guindo-se a partilha e degustação dos mais varia-
dos pratos, não esquecendo o respeito pelo ambi-
ente e a preocupação com a redução de resíduos. 

Texto: Ana Azevedo Foto: Miguel Reis Maurício  

http://www.cm-pontadelgada.pt/pages/541?news_id=2280&fbclid=IwAR2p4WlAIe8aNhO3snjqjofI7BJdBdZ7Itgo-K5fElDSCGn8hvF9Sc7PZDU

