ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DA MADEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Assunto: PED – acesso ao ensino superior (atualização)
Nº

CI 153.DP.2020

Caros Alunos finalistas,

Na sequência da CI 150 (que vos foi remetida pelos tutores e disponível no
site da EPHTM) informa-se que terão de ser os alunos a pesquisar e a
solicitar

diretamente

às

diferentes

instituições

do

ensino

superior

esclarecimentos acerca de como pretendem fazer o seu processo, de acordo
com a nova legislação em vigor, através do concurso especial para
estudantes

do

ensino

profissional,

pois

irá

divergir

entre

os

estabelecimentos de ensino e os cursos a que pretendem candidatar-se
(calendarização e provas específicas de admissão). Caso não estejam a
conseguir obter informação das universidades, poderão enviar um e-mail ao
gabinete de psicologia (catia.moreira@ephtm.com), de acordo com as
seguintes instruções:
Assunto: candidatura ao ensino superior através do regime especial para
alunos do ensino profissional
Curso pretendido:
Estabelecimento de ensino:
A Escola, através do gabinete de psicologia e orientação vocacional, enviará
às respetivas instituições de ensino um email a solicitar a respetiva
informação.
Para os alunos que tencionem ingressar no ensino superior pela via normal
(i.e., através dos exames nacionais às disciplinas específicas dos cursos a
que se candidatam), está disponível uma plataforma “APOIO ESCOLAR
ONLINE

(AEO,

https://www.apoioescolaronline.net/)”,

que

pode

ser

utilizada para colocarem dúvidas e acompanhar as disciplinas nucleares
para ingresso ao ensino superior.
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Por último, comunica-se que a UMA acaba de lançar dois CTeSP na área do
Turismo (i.e., Marketing Digital no Turismo; e Informação e Comercialização
Turística).
Cuidem-se, continuação de boas aulas!

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
Ano letivo 2019/2020

Cátia

Gabinete de Psicologia

Moreira
Maria João

Secção de Apoio à Formação

Coelho

Curso

Ano

Cozinha

3º

Nível 4

Restaurante
Nível 4
Turismo
Nível 4

Designação do curso

Turmas

Técnicas de Cozinha/Pastelaria

TCP32

Técnicas de Cozinha/Pastelaria

TCP33

Técnicas de Cozinha/Pastelaria

TCP34

3º

Técnicas de Serviço de
Restauração e Bebidas

TSRB15

3º

Operações Turísticas e
Hoteleiras

OTH17

Rubrica
(docente)

Funchal, 24 de abril de 2020
A Direção Pedagógica
___________________________
(Luís Oliveira)

Rubrica
(delegado/
subdelegado)

