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EDITORIAL
Por: Miguel Reis Maurício
O jornal da escola é um meio
democrático a que todos temos
acesso para comunicar o que
se passa na Escola. Há tantos
projetos, tantas iniciativas, tantas
experiências, desenvolvidas pelos
formandos e formadores, invisíveis à comunidade
escolar. Porque não divulgá-los e partilhá-los?

Por seu turno, os formadores têm um papel fundamental neste ato de comunicação. Enquanto educadores compete-nos fomentar a escrita como um ato
de cidadania, visando informar e formar leitores atentos, interessados, despertos para os fatos que ocorrem à sua volta.
Os funcionários, na EPCCIPD, são uma peça chave
para o sucesso da escola. São a “mão invisível” para
que tudo se operacionalize.
Esperemos que o jornal vos seja aprazível como foi a
quem o construiu.
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A Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (EPCCIPD) tem créditos firmados na área da formação profissional nos Açores.
Chegou a hora de comunicar para os diferentes públicos: o interno e o externo.
Este jornal nasceu dentro da Unidade de Formação
de Curta Duração (UFCD) Comunicação Interpessoal
– Comunicação Assertiva, do curso Reactivar, nível IV
Técnico Comercial. Depressa transformou-se na Atividade Integradora da turma. Na EPCCIPD, os formandos são agentes importantes neste processo de dar a
conhecer os projetos em que estão envolvidos, as
iniciativas que desenvolvem, as experiências científicas e pessoais por que vão passando. No entanto,
antes das palavras escritas serem divulgadas e partilhadas com os leitores, é necessário que o seu autor
pense e reflita sobre o que escreveu, conte com honestidade, responsabilidade e rigor os factos que observou atentamente, narre os acontecimentos vividos
e experienciados, exprima o seu sentir, as suas interrogações, os seus questionamentos sobre as pequenas coisas que o inquietam, o fazem avançar ou recuar no caminho que está a percorrer…

Formadores: Miguel Maurício
Natércia Moura

Entrega de Diplomas Desafia-te
Ano letivo 2014/2015

Dia do
Desporto
Voleibol
Dança
Futsal
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hALLOWEEN
O cruzamento cultural
é fundamental para o
enriquecimento do ser
humano. Desta forma,
a EPCCIPD tem a preocupação de inserir nas
suas atividades influências de outras culturas, como é o caso do
Halloween. A escola
como é habitual realizou um concurso e os Foto: Beatriz Ferreira
formandos, na discipliFoto: Beatriz Ferreira
na de Inglês, acompanhados pelas formadora Ana Cristina
Reis Maurício e Joaquina Rooke, foram
desafiados a criar
arranjos alusivos à
época, onde tinham
de utilizar obrigatoriamente, iluminação.
O desafio foi bem
aceite pelas turmas
Foto: Beatriz Ferreira
e foram apoiados nas mais diversas disciplinas para a sua concretização. A exposição da atividade decorreu
no dia 30 de outubro, no corredor das salas de formação e a turma vencedora foi o 2º ano do curso Técnico de Transportes.

Pão por deus
Durante a primeira semana de novembro, esteve exposto na
EPCCIPD um painel com os diversos
símbolos do Pão por Deus.
Os formandos do 1º ano do curso
Técnico de Gestão na disciplina de
Português, e com o apoio de outras
disciplinas, elaboraram um painel
com frases alusivas à época e os
diversos símbolos do Pão por Deus.
F o ra m
feitas
divers a s
pesquisas, a
fim de
d a r
conhehttp://www.agencia.ecclesia.pt/netimages/noticia/pa
cimento a opordeus.jpg
uma tradição, que tem vindo a ser
esquecida.
Redigido por. Cristina Gaudêncio, Marco
Braco, Paulo Dinis e Sofia Oliveira
Curso Reativar de Técnico Comercial

E n t r e g a d e D i p lo m a s 2 0 1 4 / 2 0 1 5
No dia 26 de novembro, no salão
nobre da sede da
Câmara do Comércio e Indústria
de Ponta Delgada,
decorreu a entrega de diploFoto: CCIPD
mas relativos
ao ano letivo 2014/2015 e aos formandos externos que nesse ano terminaram a sua formação.
A cerimónia foi presidida pelo representante da
direção da Câmara do Comércio, Dr. António
Rego, tendo sido acompanhado na mesa de
honra pelo Presidente da escola, Dr. Mário Custódio, e pela Diretora Pedagógica, Dra. Maria João
Cavaco.
Antes da entrega dos diplomas aos formandos,

houve um testemunho muito emocionante da formanda Catarina Silva, que deixou todos os presentes, coordenadoras dos cursos, formandos e familiares, também emocionados.
Foi notório o contentamento por parte
de todos os formandos, familiares e comunidade escolar
por mais uma etapa
conquistada.
Parabéns!

Foto: CCIPD

Redigido por: Natércia Moura
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À conversa com…
M a r i a J o ã o C avac o
D i r e to r a P e dag ó g i c a da E P C C I P D

Em que ano foi convidada a
desempenhar as funções de
diretora pedagógica da Escola
Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta
Delgada?
Em Setembro de 1996. Entre
1997 e 2002, trabalhei como
formadora de Português e,
em agosto de 2002, voltei a
ocupar o cargo de diretora
pedagógica, função que tenho vindo a desempenhar até
à atualidade.

vai de encontro às necessidades do nosso mercado de
trabalho?

Foto - EPCCIPD

Quando foi nomeada diretora pedagógica da Escola, em 2002,
qual foi a sua reação e o que a
fez aceitar?
Reagi bem, porque já tinha alguma experiência na área.
Quais são as suas responsabilidades como diretora pedagógica?
Fundamentalmente, aplicar o
projeto educativo de escola à comunidade formativa.
Encara o cargo de diretora pedagógica como um grande desafio?
Quais são as maiores dificuldades?
Sim , é desafiante.
A maior dificuldade é ter de estar
permanentemente a resolver problemas, mas tenho a sorte de ter
uma excelente equipa.
Qual a importância dos seus colaboradores para o desenvolvimento do seu trabalho?
É fundamental. O nosso sucesso é
resultado de um excelente trabalho em equipa.
Quando está ausente da escola,
quem desempenha as suas funções?

Tentamos que assim seja. Os
cursos são, regra geral, selecionados pela Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, ou pelos
empresários associados da
Câmara do Comércio, e têm
em conta as necessidades
do mercado regional.
Tem conhecimento de algum projeto de melhoria das instalações da EPCCIPD?

“O s cursos reativar de dupla
certificação, de nível IV, destinam-se a
pessoas desempregadas que, assim,
têm oportunidade de concluir o 12º
ano. Os formandos saem com boas
competências pessoais e técnicas( …)”

Por enquanto não. Aguardamos
diretivas do Fundo Social Europeu, que não prevê, para já, a
construção de novas escolas.
Sente-se realizada a nível profissional?

Sim. Um cargo de direção é sempre um desafio— e todos os desaO diretor da escola e as coorde- fios nos põem à prova e nos ajunadoras.
dam a crescer.
Quais as expetativas para a continuação dos cursos Reativar?
Acha que a Direção Regional
deveria continuar a apostar nesta tipologia de cursos?
Os cursos reativar de dupla certificação, de nível IV, destinam-se
a pessoas desempregadas que,
assim, têm oportunidade de concluir o 12º ano. Os formandos
saem com boas competências
pessoais e técnicas— estas últimas aprimoradas durante a formação prática em contexto de
trabalho.
Acha que a escolha dos cursos,

Entrevista elaborada por:
Carolina Rego
Pedro Pestana
Curso Reativar de Técnico Comercial
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Novos Cursos Reativar
A Escola Profissional da Câmara No dia 9 de dezembro de 2015, a
do Comércio e Indústria de Ponta Escola Profissional da Câmara de
Delgada (EPCCIPD), no ano letivo Comércio e Indústria de Ponta
2015/2016, mais uma vez se preo- Delgada, no Polo desta cidade,
cupou com a formação de adulabriu um curso
tos, recebenTécnico Comercial,
do
cursos
Nível IV, do proquer do Pro- “A Escola Profissional da
grama Reativar e
grama Reati- Câmara do Comércio e Indústria
de Nível Básico,
var, quer da de Ponta Delgada (EPCCIPD),
ambos com equiRede Valori- no ano letivo 2015/2016, mais
valência ao 12º
zar.
ano.
uma vez, se preocupou com a
No Polo de formação de adultos, (…)”
Todo o processo
Santa Maria
de entrada nestes
foram abertos
cursos teve início
dois
cursos
nos dias 18 e 19 de novembro de
da Rede Valorizar, um no dia 2 de 2015, quando decorreram as insnovembro, outro no dia 9 de no- crições na escola. Em seguida,
vembro, ambos em 2015. Para tiveram lugar as entrevistas no
este efeito, a escola alugou duas dia 23 de novembro, que foram
salas a este programa, uma ao realizadas pelo formador Miguel
curso B1, de equivalência ao 4º Brilhante, em grupos de dez
ano e outra ao curso B2, 6º ano.

pessoas, em que cada um teve
de fazer a sua apresentação e
responder a algumas perguntas. No dia 30 de novembro, os
que ficaram selecionados receberam um telefonema e as turmas ficaram constituídas por
vinte e três alunos.
O dia da receção, 9 de dezembro houve uma aula fantasma,
feita pelo curso Reativar Técnico de Apoio à Gestão, 2º ano.
Seguidamente, cada um deles
escolheu os seus afilhados e foi
proposto o jogo do lenço no
campo de São Francisco para
integrar os formandos no contexto escolar.
Redigido por: Ana Isabel Raposo, Ana
Cristina Raposo, Marlon Pedro e Nuno
Gomes
Curso Reativar de Técnico Comercial

C o r s o C a r nava l e s c o 2 0 1 6
No dia 5 de fevereiro do corrente ano a Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, participou no
corso carnavalesco, organizado pela Câmara Municipal de Ponta
Delgada, que, mais uma vez, organizou e patrocinou a participação de todas as escola do concelho.
Embora inicialmente o tema proposto tivesse sido “Os jogos tradicionais”, os formandos optaram também por participar com outros temas, o que enriqueceu a participação da escola, assim, o
primeiro ano do curso Técnico de Gestão escolheu como tema as
“Figuras da Disney”, o segundo ano do curso Técnico de Transportes fizeram uma “Festa do Pijama”, o Reativar Nível Básico optou pela “Dança dos Cadarços”, no primeiro ano do curso Técnico
Comercial (Reativar) foram de crianças e os homens vestidos de
mulheres e, por fim, o segundo ano do curso Técnico de Gestão
foram vestidos de crianças e jogos tradicionais.
Beatriz Ferreira

Após a participação das turmas no corso, os formandos e formadores juntaram-se num almoço convívio.
Redigido por: Sónia Pereira, Ana Rita Medeiros e Pedro Pestana
Curso Reativar de Técnico Comercial
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Dia dos Namorados
Para comemorar
o dia dos Namorados, a Escola
Profissional
da
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada
realizou
uma
atividade
que consistiu na troca de cartas entre
toda a comunidade escolar.
Foi colocado nos Serviços Administrativos um marco de correio elaborado pela
formadora Raquel Sampaio Rodrigues e
listagens com os nomes de todos os formandos, formadores e funcionários no
corredor da escola, para facilitar a identificação do destinatário pretendido.
O Correio foi aberto no dia 16 de fevereiro e as cartas foram devidamente distribuídas por todos destinatários.
Redigido por: Ana Isabel Raposo, Ana Cristina
Raposo, Marlon Pedro e Nuno Gomes
Curso Reativar de Técnico Comercial

Criação de um Jornal...
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Foto: Natércia Moura

Pelo segundo ano consecutivo, a EPCCIPD participou
no Programa Parlamento Jovem. Foram realizadas
sessões escolares e eleições para apurar os dois deputados e o presidente da mesa
da assembleia. As
duas formandas
que ganharam as
eleições foram a
Daniela Estrela e
Susana Pinheiro,
do 3º ano do curso Técnico de
Contabilidade, e
deslocaram-se à
Horta, acompaFoto: Daniela Estrela
nhadas pela coordenadora do projeto, Raquel Sampaio Rodrigues, no dia 22 de fevereiro para participar na sessão no dia 23.

A ideia de criar um jornal surgiu na Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), Cominicação Interpessoal– Comunicação Assertiva, ministrada pelo formador Miguel Reis Maurício do curso
Técnico Comercial do Programa Reativar. Tendo em conta que o principal conteúdo desta UFCD é
a comunicação, surgiu a ideia de criar uma forma de informar toda a comunidade escolar acerca
das atividades desenvolvidas na escola. O formador, em conjunto com os formandos, decidiram
propor à Direção Pedagógica a criação de um Jornal.
A proposta foi aceite pela Direção e tendo em conta a dimensão do projeto, este deixou de ser simplesmente uma atividade de disciplina e passou a ser a atividade integradora da turma. Após essa
etapa, os formadores da turma foram informados da atividade e forma convidados a participar no
projecto. A formadora Natércia Moura, responsável pelas UFCDs Fundamentos de Cultura, Língua
e Comunicação; Língua Comunicação e Média e Culturas de Urbanismo e Mobilidade, aceitou fazer
parte do projeto.
O nome do jornal foi conseguido através de um concurso aberto a toda a comunidade escolar. O
júri , composto pela diretora da escola, coordenadoras e
orientadores educativos de turma, decidiu que o melhor nome foi o da
formanda Jessica Sousa, do 2º ano do curso Técnico de Transportes,
(IN)FORMAÇÃO.
Redigido por: Ana Isabel Arruda, Ana Paula Carvalho, João Correia e Tiago Cunha
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D ia d o d esporto
No dia 15 de fevereiro foi realizado o ‘’Dia do Desporto’’, com a participação de todas as turmas da
Escola Profissional da Câmara do Comércio, no pavilhão da Universidade dos Açores.
As modalidades selecionadas para este dia foram: o
voleibol , danças de salão durante a manhã e o
futsal, durante a tarde.
Todo este dia teve organização da formadora Isabel
Monteiro do âmbito da sua disciplina Educação Física, com o objetivo de haver um convívio de turmas,
formadores e restante
comunidade escolar.
No que diz respeito ao
voleibol houve a participação de quatro turmas: Técnico de Transporte 2º ano, Técnico
Comercial Reativar 1º
ano, Técnico de Gestão 1º ano e Técnico de Contabilidade 3º ano.

Posto a hora de almoço, iniciou-se atividade do futsal com todas as turmas da Câmara do Comércio e
Indústria de Ponta
Delgada.
Foto: Beatriz Ferreira

Durante o torneio de
futsal surgiram alguns incidentes, um com a formanda Rosália Martins e Rafael Ledo, tendo a Rosália Martins sido transportada para o hospital
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, onde foi
submetida a uma intervenção cirúrgica.
No decorrer do jogo houve alguns desentendimentos entre jogadores, devido à sua competitividade no auge do jogo, não tendo terminado da
forma desejada por todos.

1º Lugar: Técnico de Contabilidade 3º ano;

Por decisão da diretora pedagógica pelos factos
ocorridos, foi dado por terminado o jogo, não se
tendo realizado o apuramento para os 1º e 2º
lugares. No entanto, a classificação final do futsal
foi:

2º Lugar: Técnico de Transporte 2º ano;

Grupo 1

3ºLugar: Técnico Comercial Reactivar 1º ano.

T. Contabilidade--------6 pontos

De seguida houve as
danças de salão com a
participação de alguns
formadores incluindo a
Diretora Pedagógica, Maria João, terminando com
a participação de alguns
formandos a dançar.

T. Gestão-------------------- 4 pontos

Classificação final do voleibol

Reativar Básico Nível secundário---2 pontos
Grupo 2
Reativar T. Comercial----—6 pontos
T. Transportes------------—--—4 pontos
Reativar T. A. à Gestão—-2 pontos
Foto: Beatriz Ferreira

Redigido por: Aldina Medeiros, Filipa Bizarro e Sandra Alves
Curso Reativar de Técnico Comercial

V i s i ta d e E s t u d o
No dia 11 de Março de 2016, os formandos do curso Técnico Comercial do programa Reativar da Escola
Profissional Câmara do Comércio de Ponta Delgada, acompanhados pelos formadores Natércia Moura e Miguel Reis Maurício participaram numa visita de estudo às instalações da Rádio
RDP
Difusão de Portugal, com a finalidade de perceber o funcionamento do meio de comunicação social. Os formandos tiveram a
possibilidade de perceber como se faz um programa de entretenimento e tratamento e transmissão da informação. Tiveram a
possibilidade de testar alguns equipamentos e procedimentos,
tais como colocar um programa no ar e receber uma chamada
Como sempre, a escola foi recebida com muita simpatia e profissionalismo por parte dos colaboradores da RDP.
Redigido por: Paulo Dinis e Sofia Oliveira
Foto: www.rtp.pt
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Culturas Ambientais

Foto: Natércia Moura

A Turma do Curso Rativar Básico de Nível Secundário, acompanhada pela formadora Natércia Moura, na disciplina de Culturas Ambientais, desenvolveu
um projeto que consistiu na
elaboração de recipientes para
reciclagem de papel. A turma
foi dividida em grupos e cada
grupo ficou responsável por
personalizar cada recipiente de
cartão, a fim de serem distribuíFoto: Diogo Bizarro
dos por todas as salas da escola, para sensibilizar
todos os formandos e comunidade escolar para a importância da
Reciclagem.
Redigido por: Maria José (Reativar Escolar de Nivel Secundário)

P ro j e to T r a n s d i s c i p l i na r
A turma do curso Técnico de
Transportes da Escola Profissional da Câmara do Comércio e
Indústria de Ponta Delgada deu
recentemente uma pequena
entrevista ao jornal (IN)
FORMAÇÃO.

Fábio Ledo: a ideia surgiu pela necessidade de espaço de lazer na sala
“É sempre bom salientar que
de estar, onde normalmente os alueste é um projeto para gerações
nos almoçam e passam o tempo livindouras, recordando a
vre, visto que com a entrada de mais
iniciativa do curso Técnico de
duas turmas reativar o espaço de
Transportes.”
lazer ficou limitado, então surgiu a
iniciativa de criar novas zonas com
A turma representada pelos formandos Fábio
mesas,
bancos
e bancadas.
Ledo e Jéssica Sousa, que desempenha o cargo
de delegada de turma, realizou um projeto
transciplinar, inserido no Programa Eco-Escolas.
Após terem sido apresentadas várias propostas,
tanto pelo Orientador Educativo de Turma, Miguel Albergaria, como por outros formadores da turma e até mesmo
pelos formandos, nasceu a
ideia de criar novos espaços
de lazer, construindo alguns
bancos, mesas e bancadas
feitas em paletes, uma forma
de dar utilidade a material
que normalmente não tem
aproveitamento, ficando, assim, inserido, no Programa
ECO-ESCOLAS
(IN)FORMAÇÂO: Como nasceu a ideia?

Jéssica Sousa: A turma achou mais simples utilizar
paletes, uma vez que metade já se encontra construído, é só uma questão de cortar em medidas e
depois juntar.
(IN)FORMAÇÂO: como está a
correr esta experiência? É a primeira vez que trabalham em
trabalhos manuais?

Foto: Francisco Puga

Fábio Ledo: está a correr bem. É
sempre bom colocar “ a mão na
massa”. É sempre bom salientar
que este é um projeto para gerações vindouras, recordando a
iniciativa do curso Técnico de
Transportes.

Redigido por Sérgio Medeiros e Tiago Cunha

Curso Reativar de Técnico Comercial

DESAFIA-TE

http://drika-cantinhodaeducacao.blogspot.pt/2012/05/pequenos-textos-para-pontuar.html

Queres fazer parte
do próximo Jornal? Elabora um
texto que não ultrapasse as 200
palavras, aplica a tua criatividade e envia
para coord.natercia@gmail.com, até ao dia
trinta de maio.

Acentua corretamente as palavras apresentadas
1. Italia

2. cantico

9. amuo

10. frequencia

16. diluvio

17. nausea

24. subsidios

25. germanico

3. distraido

4. virus

11. alfandega
18. ilheu

5. amendoa
12. epoca

19. anzois

26, fa-lo-emos

6. longinquo
13. destruida

20. ortopedico

27. conteudo

ESCOLA PROFISSIONAL DA CÂMARA DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE PONTA DELGADA

21. nodoa

28. individuo

7. docilidade

8 .supor

14. fonetico

15, ambiente

22. far-se-a

29. julgavamos

23. inicio

30. propos

As soluções sairão na próxima edição
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