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AC/DC: FORMAÇÃO EM 
TEMPO DE PANDEMIA 
Sexta-feira, 13 de março de 2020: a Escola Profissional da Câmara do Comércio 
e Indústria de Ponta Delgada (EPCCIPD) recebeu um comunicado da DRE, que 
tutela o ensino nos Açores, a decretar o encerramento das atividades letivas 
presenciais nas escolas a partir da 2ª feira seguinte, 16 de março. O COVID-19 
veio a ter um impacto real também nas escolas. A História estava a ser escrita 
naquele momento, nada se sabia ao certo e a qualquer momento as escolas 
poderiam reabrir, dependendo da situação epidemológicas na Região 
Autónoma. 

O (in)Formação falou com a Diretora Pedagógica da 
EPCCIPD, Dra. Maria João de Melo Breyner para 
tentar perceber como viria a ser o ensino à distância. 
Quando a EPCCIPD recebeu a ordem das autoridades 
para fechar a escola houve a necessidade de tomar 
algumas medidas. “(...) Numa primeira fase, efetuou 
um levantamento do acesso de todos os formandos da 
escola a equipamento e material digital; numa segunda 
fase, optou por selecionar uma ferramenta que 
permitisse o contacto visual e auditivo entre formadores e formandos e uma plataforma 

educativa que possibilitasse a troca e a submissão de documentos, trabalhos, testes, propostas de actividades, etc. 
Neste contexto, foram adotadas a ferramenta Skype [aulas síncronas] e a plataforma Classroom, da Google  
[assíncrona] que funcionaram muito bem. (...)” Salientou ainda “(...) que independentemente dos procedimentos 
adotados, há um factor que é essencial: a interação entre formador e formando. Quer à distância quer 
presencialmente, se não houver empatia e compreensão de parte a parte, nada resultará.(...)” 

Quando a tutela mandou reabrir as atividades letivas, após o dia 1 de abril passado, os maiores desafios “(...) foram 
a necessidade de repensar todas as estratégias de ensino utilizadas até aí, pôr a escola a funcionar à distância, 
num tão curto espaço de tempo, com apenas uma funcionária administrativa, uma coordenadora e a diretora 
pedagógica, motivar formandos e formadores para uma modalidade totalmente diferente de ensino, evitar o 
absentismo e o consequente abandono escolar de alguns formandos. Muitos formandos e formadores adaptaram-
se, contudo, bastante rapidamente e assim contribuíram em larga medida para o sucesso da formação. (...)”, 
salientou a Diretora da EPCCIPD. 

E pós-pandemia? Será que o ensino vai voltar aos moldes de pré-pandemia? Maria João de 
Melo Breyner diz que “(...) dificilmente se poderá regressar ao ensino nos moldes pré-
pandemia, agora que a fase do confinamento terminou. Costumo dizer que nada substitui a 
presença física de um professor, e é por isso que o ensino terá sempre de assentar numa 
modalidade presencial, se quisermos formar com verdadeira consistência – se isto é 
evidente para os alunos mais novos e menos autónomos, é igualmente válido para os do 
nível secundário e até universitário – mas a necessidade de um sistema misto, com aulas 
presenciais e o recurso a plataformas educativas e de gestão pedagógica e outras 
ferramentas digitais passou a ser fundamental, em todos os níveis e tipos de ensino.(...)”O 
formador Carlos Mota, de Geografia versou sobre as principais dificuldades do ensino à 
distância. “Desde o período que começámos a dar formação à distância, o que mais me 
preocupou e acabou por ser o maior obstáculo, foi o facto de não estar presencialmente à frente dos meus 
formandos. A interação pessoal entre nós é extremamente importante para explicar e tirar dúvidas, a comunicação 
não verbal é essencial e só com esta experiência me apercebi disso. Outra desvantagem foi a falta de controlo que 
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Embora os anos 2020 e 2021 

tenham ficado na nossa memória 

como anos de pandemia e E@D, 

para a nossa escola foi, também, 

símbolo de mudança e de 

contínuas atividades com os 

nossos formandos. 
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tive sobre a assiduidade e pontualidade dos formandos, pois as 
justificações são diferentes e não temos como confirmar a 
veracidade dos factos. O mesmo acontece com a sua presença 
ao longo da sessão, pois muitos têm as suas câmaras 

desligadas. Não vejo qualquer problema 
no próximo mês de setembro lecionar 
com normalidade, desde que o surto 
epidémico esteja controlado. Mesmo que 
haja casos, julgo que toda a população 
escolar estará à altura de dar resposta 
aos obstáculos que poderemos 
encontrar, tal como mostrou nos últimos 
tempos. A Humanidade sempre soube 

adaptar-se aos desafios causados, não será este que irá nos 
derrotar.”  

A formanda Renata Fita, do 3º ano de Técnico(a) de Turismo, 
referiu "Acho que a minha maior dificuldade no ensino à 
distância foi, sem dúvida, encontrar a motivação e a 
concentração para realizar os meus devidos trabalhos e testes, 
enquanto que, na escola estamos frente a frente com os nossos 
colegas e formadores, nas aulas online é  totalmente o oposto 
e  marcando mais pela negativa, pois para mim, estar presente 
frente a frente com a pessoa tem mais impacto e sinto-me muito 
mais motivada e concentrada  para aprender e para trabalhar 
ao contrário das  aulas online, o que foi muito mais desafiador 
para mim neste sentido. Apesar de achar que o ensino à 
distância provou  que consigo trabalhar com os obstáculo e 
situações de stress que nos aparecem durante a nossa vida, 
como foi o caso da pandemia,  e  provar que consegui arranjar 
a determinação para tal, acho que o ensino profissional 
continua sendo, sem dúvida, o melhor para mim, visto que 
prefiro  o  seu método de ensino pelas razões já apontadas 
anteriormente." 

A funcionária administrativa, Mena Viegas, manifestou que ao ouvir a informação de que as 
escolas encerravam para combater a propagação do Covid 19, a adrenalina começou a 
subir, sem tempo para pensar, mas sim, agir rapidamente. A escola não estava preparada 
para o ensino à distância, sendo uma escola conservadora, onde todos os documentos eram 
de preenchimento manual, foi um arregaçar de mangas e começar a criar os documentos 
digitais o mais rápido possível para dar continuidade ao ensino. Contando com uma equipa 
muito reduzida, foi um processo difícil, muitas horas de trabalho à distância, começar às sete 
da manhã e terminar pela meia-noite, muitas vezes também aos fins de semana, preparando 
refeições para a família e ao mesmo tempo ao telefone organizando trabalho. 

No meio da adrenalina do ensino à distância, onde, ao nível administrativo teve de se começar do zero, surgiu 
também a mudança física da escola, no mesmo período da pandemia. Foi a loucura total, duas pessoas (Zé e Mena) 
para preparar todos os documentos para serem transportados, destruídos, enfim, um processo complicado, física e 
mentalmente extenuante. 

No início do ano letivo, em setembro, à espera que tudo voltasse à normalidade, foi um engano. Em novembro 
voltamos ao E@D e as forças já não eram as mesmas, depois de uns meses agressivos, física e psicologicamente, 
por mais que lutasse, as forças já não acompanhavam. 

Miguel Reis Maurício 

 

 

 

 
MUDANÇA 
DE INSTALAÇÕES 
 

A EPCCIPD volta ao centro histórico da cidade. 

Depois de uma década nas instalações da Santa 

Casa da Misericórdia de Ponta Delgada (antigo 

Hospital), a EPCCIPD, desde o 1º dia de julho, 

instalou-se nas antigas instalações do Departamento 

de formação da CCIPD, na R. dos Mercadores, 63. 

Dotado de 4 salas de aulas, 1 anfiteatro, serviços 

administrativos, salas da direção, coordenação, de 

formadores e copa, toda a comunidade escolar dispõe 

de condições físicas excecionais para a persecução 

dos seus objetivos. 

in https://www.facebook.com/epccipd/posts/1627924847375287 

 

 

 

https://www.facebook.com/epccipd/posts/1627924847375287
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DIAS COMEMORATIVOS 
EUROPA 

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS 
2020-2021 

https://www.facebook.com/rede.europeus/photos/a.2130759613826882/28411379961

22370/ 

Ana Cristina Reis Maurício 

VAMOS VIAJAR PELA EUROPA 
Este ano, como a comunidade escolar estava em E@D, o 
EUROLINK lançou o desafio de se fazer uma viagem virtual pela 
Europa.  

Em simultâneo, na página no facebook voltou a fazer-se o 

infograma de cada um dos 27 Estados-membro da UE. 

 

https://www.facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors/photos/a.2114

78446763/10158620528756764/ 

Miguel Reis Maurício 

SEMANA EUROPEIA 
https://epccipd.blogspot.com/  

Nos anos da pandemia, 2020 e 2021, o Eurolink, Clube Europeu 
da EPCCIPD, continuou a promover o espírito Europeu através 
da Semana Europeia. Nas antigas instalações da escola, no 
Campo de S. Francisco, decorreu uma exposição de vários 
Estados-membros nos corredores com a realização de cartazes. 
O Governo Regional dos Açores também se quis associar às 
comemorações da Semana da Europa com uma exposição 
itinerante. 

A par disto, na internet, tanto na página 
https://epccipd.blogspot.com/, como na página de facebook da 
EPCCIPD e por e-mail, uma vez por semana, foram chegando 
informações sobre as questões europeias. 
No passado dia 21 de novembro o EUROLINK comemorou as 
suas duas primaveras. 

Miguel Reis Maurício 

 

 

 

HALLOWEEN 
Em dia de Halloween, a bruxa invadiu a escola. 

 

https://www.facebook.com/699020810265700/photos/a.779567638877683

/1741144959386608/ 

 

SÃO VALENTIM

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Amor terá de ser 

sempre celebrado! 

Os formandos dos 

cursos Técnico de 

Contabilidade e 

Rececionista de Hotel 

envolveram-se no 

espírito do 

sentimento e 

elaboraram cartazes 

alusivos ao dia. 

Natércia Moura  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors/photos/a.211478446763/10158620528756764/
https://www.facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors/photos/a.211478446763/10158620528756764/
https://www.facebook.com/699020810265700/photos/a.779567638877683/1741144959386608/
https://www.facebook.com/699020810265700/photos/a.779567638877683/1741144959386608/
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CONTA-ME COMO ÉS – 
SEMANA DA NÃO VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

“Conta-me como és” é uma 
atividade desenvolvida pelos 
formandos da EPCCIPD que visa 
na partilha de histórias de vida e 
de testemunhos acerca de 
diversos temas. 

A edição de 2020 teve como 
subtítulo “Semana da Não 
Violência” e contou com a 
participação de diversas entidades 
que partilharam com os formandos 
a importância de abordar o tema, 
que ainda está bem presente da 
nossa sociedade. 

Os formandos organizaram uma 
exposição no corredor principal da 
escola e desenvolveram diversas 
atividades que foram 
desenvolvidas durante cinco dias. 

#Dia1- Contou com a 
participação do CIPA, PSP e 
Centro Social Paroquial de São 
Roque; 

#Dia 2- Sessão de cinema - 
"Cyberbullying"; 

#Dia 3- "Violência Doméstica - 
Sinais de Alerta" - Centro de 
Apoio à Mulher de Ponta 
Delgada; 

#Dia 4- Dramatização e dança 
sobre a violência na escola; 
"Violências no namoro" - 
Conversa livre orientada pela 
Dra. Maria José Raposo (UMAR) 
e Palestra sobre maus tratos no 
idoso - Enfermeira Ana Rita 
Diogo (USISM) 

#Dia 5- Celebração do Amor. 

A atividade contou com a 
cobertura da RTP Açores, tendo 
em conta a importância do tema. 

Natércia Moura 

 

 

 

 

#Dia1 

 

#Dia3 

 

#Dia4 

 

#Dia5 

#Dia2 
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PARLAMENTO DOS JOVENS – EDIÇÃO 2020  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPORTO 
TORNEIO INTER-TURMAS  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Como tem sido habitual, os formandos da EPCCIPD 

participaram no programa Parlamento dos Jovens. 

Após todo o processo, constituição das listas, 

campanha eleitoral, eleições, sessão escolar e eleição 

do presidente da mesa, os deputados eleitos para 

representar a nossa escola na Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, 

foram a Tatiana Gomes e o Mário Cabral, 

acompanhados pela coordenadora do Parlamento dos 

Jovens na EPCCIPD, Natércia Moura. 

O nosso jornal deixa os parabéns pela fantástica 

participação. 

Natércia Moura 

 

 

No passado dia 28 de Janeiro, de 2020, decorreu 

o torneio inter-turmas da Escola Profissional da 

Câmara de Comércio e Indústria de Ponta 

Delgada. Nesta atividade participaram os alunos 

das turmas do 1º ano de Rececionista de Hotel, 2º 

ano de Turismo e ainda o 3º ano de Contabilidade. 

O torneio abordou as modalidades de 

Basquetebol, Voleibol e Futsal. O convívio entre as 

turmas decorreu com um grande espírito de 

camaradagem. Obrigado a todos os 

intervenientes. 

Saudações desportivas! 

Fotos e Texto: formador Filipe Oliveira 
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Como ser bem-sucedido numa entrevista online 

As entrevistas online são hoje em dia, mais do que 
nunca, uma parte fundamental do processo de 
recrutamento. Se já antes da pandemia, ganhavam 
crescente importante, as implicações da COVID-19 vieram 
impulsionar definitivamente este formato. 

Em muito semelhantes a uma entrevista presencial, há 
pequenos pormenores que devem ter em conta e preparar 
especificamente para uma entrevista online, para garantir 
que corre sem incidentes e que transmite uma imagem 
segura e profissional. 

1. Verifique se o seu computador está a 
funcionar corretamente. Verifique a sua 

ligação Wi-Fi, carregue a bateria do seu computador, ligue a câmara e auscultadores devidamente.  

2. Atualize o seu perfil. Se a plataforma onde vai realizar a sua entrevista o permitir, inclua uma fotografia 

profissional.  

3. Cuide da sua imagem. Uma imagem cuidada e profissional é muito importante, tanto numa entrevista 
presencial como online. Garanta uma boa primeira impressão e escolha sempre um vestuário profissional. 
Deve ter luz à sua frente, não atrás de si.  

4. Tenha atenção ao ambiente. O seu ambiente deve ser o mais profissional e simples possível, de forma 

a não distrair o entrevistador.  

5. Sem interrupções. Deve reduzi-las ao mínimo. Coloque o seu telemóvel em silêncio, avise as restantes 

pessoas que se encontram consigo de que vai ter uma entrevista, desative os alarmes. 

6. Olhe para a câmara. Foque a sua atenção diretamente no entrevistador, desta forma irá mostrar que está 

comprometido e, graças ao contacto visual, o entrevistador pode ter uma ideia mais clara do seu perfil e 
interesse na função. 

7. Espere pela sua vez para falar. Podem existir atrasos 

na comunicação devido à rede. É importante esperar 
alguns segundos para evitar interrupções.  

8. Mantenha o contacto após a entrevista. Pode enviar 

um email de seguimento após a entrevista, expressando o 
seu interesse e disponibilidade para os próximos passos. 

                                                                                             
                                                                                              Miguel Brilhante 
                                                                 Adaptado de www.michaelpage.pt 

 

     

º  

 

 

EMPREGABILIDADE 

CURSOS                                       OFERTA FORMATIVA 

Neste momento na EPCCIPD estão a decorrer 

os seguintes cursos: 

 1º ano- Técnico de Contabilidade; 

 2º ano- Rececionista de Hotel; 

 3º ano Técnico de Turismo. 

 

http://www.michaelpage.pt/

