
  

 

O NOSSO JORNAL  

A Cozinha da EPHTM 

 

A Escola Profissional de Hotelaria e Tu-
rismo da Madeira esteve presente em 
vários eventos como no dia 30 de 
abril, no Mercado dos Lavradores. 
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Semana Saudável 

Quis que em ano de pande-
mia, uma semana saudável 
se realizasse, partindo-se de 
simulações de práticas de 
serviços especiais combina-
do com lanches saudáveis. 
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Horta Escolar 

Neste ano letivo 2020/2021 
criámos a nossa horta esco-
lar bio. 
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A 22 de março cele-
brou-se o Dia do Eco-

escolas, aproveitando 
também para come-
morar o Dia Mundial 
da Água.  
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Realização da PAP pela 1ª vez na EPHTM 

 

Os finalistas dos diferentes cursos da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM) re-

alizaram durante o mês de maio a sua Prova de Aptidão Profissional (PAP). Abordaram várias temáticas 

e expuseram muito do conhecimento adquirido ao longo dos três anos. Foram dias de alguma tensão 

para alguns, como relatam os testemunhos, mas que redundaram em boas apresentações, deixando os 

elementos do júri muito satisfeitos.  Págs. 10 e 11 

 

 

A  EPHTM ficou em 2º lugar na RAM no 
Projeto Euroscolas 2021 cujo tema foi: 
"Cidadania e participação jovem. Qual 
o papel das novas tecnologias?”. O pro-
jeto contou com a participação das alu-
nas Renata Figueira e Camila Gaudên-
cio da TCP10 que redigiram o texto e 
realizaram o vídeo com a colaboração 
dos professores Cristina Nóbrega e Fili-
pe Cabral.  
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Euroescolas 

O Eco-Escolas é um programa internacional presente em 64 países que pretende encorajar ações e re-
conhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental e da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

É um programa desenvolvido em Portugal, desde 1996, pela ABAE (Associação da Bandeira Azul Euro-
peia) e coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. 

Neste ano letivo 2020/2021, a nossa escola faz parte deste programa, como é habitual há vários anos e 
candidata-se novamente à bandeira verde Eco-Escolas. 

Neste âmbito foi desenvolvido um Plano de Ação de modo a abordarmos os temas previstos, nomea-
damente, os temas Base: Água, Resíduos e Energia; o tema do Ano: Ar e os temas complementares Ali-
mentação Saudável e Sustentável, Mar e Agricultura Biológica. 

Foram desenvolvidas, ao longo do ano, diversas atividades, nomeadamente a elaboração de Eco-

Pontos para colocar em todas as salas de aula, a criação de uma Brigada Verde para monitorizar os 
consumos de água e energia, Semana Saudável da EPHTM, com várias palestras, workshops, passeios 
alusivos ao ambiente e alimentação saudável e sustentável. 

No final deste ano, fomos sujeitos a uma auditoria externa ao Programa Eco-Escolas, que é realizada 
de 3 em 3 anos pela Direção Regional do Ambiente onde obtivemos a classificação de 73,6%. 

Eco-Escolas 

Dia do Eco-Escolas 

www.ephtm.com 
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ALVÍSSARAS à tinta da estampa com que se anima O Nosso 

Jornal. Nosso por direito de propriedade, nosso pela carinho-

sa proximidade, nosso por paternidade. A edição primeira 

nasce da necessidade quase diarística de perpetuar as vivên-

cias dos seus alunos na Escola – contar orgulhosamente aos 

outros e ao mundo confere-lhes chão e evidência testemu-

nhal para que delas ninguém duvide da sua existência. 

O humilde e simplicíssimo sinal de pontuação, com o qual 

achei justo intitular com palavras o descerrar do pano inau-

gural, traduz, a meu ver bem, o sentido desta edição. 

O hífen liga duas palavras, cuja integralidade se mantém, mas 

dessa composição resulta sentido outro, bastas vezes, muito  

 

 

 

 

 

 

 

diverso ou afastado da originalidade individual de cada uma 

delas. O Nosso Jornal hifeniza cada um de vós, tão idiossin-

craticamente distintos uns dos outros; atraem-se as vossas 

ações, as vossas imagens; juntam-se os/aos vossos professo-

res/formadores; ligam-se, traço a traço, experiências e apren-

dizagens elo a elo. Na composição de tudo isso, revela-se a 

vossa identidade – tão diversa; porém, a soma de todas as 

suas partes.  

 

 

Bem hajam! 

A Direção Pedagógica 

 

 

 

 

Hifenização Editorial 

Ficha Técnica 

 

Propriedade: Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.  

Equipa: Cristina Nóbrega, Filipe Cabral e Marco Freitas.  

Coordenação Editorial: Equipa Educativa do 1º Ano. 
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E-mail: jornalephtm@gmail.com  

Site da Escola: www.ephtm.com. 

Agradecimentos: Direção Pedagógica, Professores/Formadores e Alunos que colaboraram neste edição. 
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Horta Escolar Bio 

Neste ano letivo 2020/2021 criámos a nossa horta 

escolar. 

No dia 8 de Março começámos por preparar o ter-

reno com a ajuda dos alunos das turmas: RH1, 

RH2, TCP4, TCP7, TCP9, TCP12, TRB1, TRB3, TRB5, 

TCP12 e dos professores de Educação Física: Júlio 

Jacinto e João Nunes. 

Neste dia recebemos a Engª Fátima da Direção Re-

gional da Agricultura, que nos deu uma grande 

ajuda na idealização e na sugestão das plantas 

mais adequadas à nossa horta. 

No dia 16 de Março, passámos da teoria à prática 

e plantámos as nossas sementes em sementeiras 

que, semanas mais tarde, seriam transplantadas 

para a horta. 

4 semanas depois, no dia 12 de Abril, as plantas já 

tinham crescido o suficiente para o seu destino fi-

nal, tarefa que foi executada pelos nossos alunos 

durante a Semana Saudável da EPHTM. 

A nossa horta foi regada e mantida pelos nossos 

alunos e hoje já está pronta a colher produtos para 

serem usados na nossa cozinha. 

Para mais informações consulta: http://ephtm.com/horta-escolar-ephtm/ 
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Semana Saudável  
 

D e  1 2  a  1 6  d e  a b r i l  

Q 
uis que em ano de pandemia, uma semana saudável 

se realizasse, partindo-se de simulações de práticas 

de serviços especiais combinado com lanches saudá-

veis.  

A semana escolhida foi de 12 a 16 de abril, tendo havido atividades 

de manhã e à tarde para que as mesmas pudessem chegar ao máxi-

mo de alunos possível para sensibilizar os alunos da importância da 

adoção de um estilo de vida saudável, nomeadamente na área da 

nutrição, saúde física, mental e social. 

O início da semana começou da melhor forma, alertando para a hi-

giene e segurança alimentar, tema tão pertinente para os nossos fu-

turos profissionais com a palestra dada pela ARAE. Neste mesmo 

dia, demos um passo fulcral para a existência da nossa horta escolar, 

pois foi dia de transplantar as sementeiras para o terreno.  

Nos dias 13 e 14, os professores e funcionários da EPHTM puderam 

ter um lanche eco no restaurante do nosso hotel, durantes as ma-

nhãs, servidos pelas turmas TRB5 e TRB4, desfrutando de sumos 

verdes, infusões de ervas da nossa escola e bolos saudáveis. Na par-

te da tarde, foi hora de fazer a levada dos Piornais para conhecer 

melhor a área envolvente da escola, ao mesmo tempo, que pratica-

ram exercício físico. Na quarta-feira à tarde, foi hora de relaxar ao ar 

livre com o primeiro Piquenique da EPHTM no Jardim da Ajuda, on-

de se juntaram quatro turmas (TCP1, RH1, RH3 e TAVT) que pude-

ram degustar snacks saudáveis confecionados pelos próprios.  

O dia 15 foi dedicado ao almoço saudável na cantina da escola, se-

guido de uma tarde diferente, com direito a uma palestra sobre há-

bitos alimentares saudáveis para jovens, dinamizada pela Dra. Ma-

dalena Jesus do Plano D, que finalizou com um workshop onde os 

alunos das turmas da TRB6 e TAVT tiveram a oportunidade de pro-

var alguns dos snacks saudáveis.  

O último dia foi considerado um dos grandes eventos da Semana 

Saudável da EPHTM: o Circuito de Treino Funcional, que foi organi-

zado pelos professores de Educação Física, Júlio Jacinto e João Nu-

nes e contou com a participação de uma equipa de professores e 

uma equipa por cada uma das seguintes turmas: TCP3, TCP4, TRB1, 

RH1, TCP6, TCP9, TRB5, RH2, TCP11, TRB3, TCP12, TRB5, TCP10, 

RH3, TAVT1, TCP7, TCP8 e TCP1. 

Este evento serviu para reforçar o papel da Educação Física e de há-

bitos regulares de exercício físico na nossa vida, assim como a sua 

importância na manutenção de um estilo de vida saudável prolonga-

do.  

Foi uma atividade que contou com a participação da grande maio-

ria dos alunos de cada turma, houve momentos de empenho, su-

peração, boa disposição e fairplay entre todos os presentes. 

No final, a equipa que obteve o melhor tempo e ficou em primeiro 

lugar foi a turma TRB5, mas na nossa opinião, todos saíram vence-

dores com os conteúdos e experiências adquiridas ao longo desta 

semana. 

Para visualizares o vídeo do circuito de treino funcional 
aproxima o teu telemóvel! 
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 Piquenique Saudável da EPHTM  

Para visualizares o vídeo do piquenique saudável aproxima o teu telemóvel! 

O piquenique, inserido na Semana Saudável da EPHTM, decorreu no dia 14 de Abril 

com as turmas TCP1, TAVT, RH1 e RH3 que levaram lanches saudáveis e juntaram-se 

para uma tarde descontraída e animada no Jardim da Ajuda.. Os alunos puderam 

confecionar snacks saudáveis para desfrutarem enquanto viveram momentos de la-

zer. 
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Dia Mundial da Água / Dia do Eco-Escolas 

A 22 de março celebrou-se o Dia do Eco-escolas, aproveitando tam-

bém para comemorar o Dia Mundial da Água. O dia começou com 

uma sessão de esclarecimentos sobre a importância e os procedi-

mentos da recolha das amostras de água para a saúde pública e ain-

da fizemos recolha de água no bar da escola para saber se a nossa 

água encontrava-se dentro dos parâmetros legais, o que veio a con-

firmar-se. De seguida, procedeu-se ao hastear da bandeira do eco-

escolas, referente ao ano letivo 2019/2020, com um brinde de água 

que animou e ajudou a sinalizar este dia que se repetirá todos os 

anos letivos.  

Durante a parte da tarde, duas turmas tiveram a oportunidade de ir 

dar um mergulho na Praia Formosa, acompanhados pelos professo-

res, como forma de celebração deste dia, sensibilizando os alunos 

para a importância deste recurso.  

A inatividade física é considerada um dos principais fatores de risco 

para o aparecimento de algumas doenças, por isso, a prática de ati-

vidade física moderada e regular é extremamente importante. Des-

te modo, ao longo dos meses de Abril e Maio os professores de 

Educação Física da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de 

Madeira desenvolveram diversas atividades com o objetivo consci-

encializar os alunos de todos os anos para a importância da ativida-

de física na saúde, a diminuição do sedentarismo, o aumento dos 

níveis de atividade física e até para uma mobilidade mais sustentá-

vel, como por exemplo, o deslocar-se a pé para a realização de per-

cursos curtos, substituindo assim, a utilização dos veículos.  

A realização de caminhadas na promenade da Praia Formosa e da 

Levada dos Piornais foram as atividades realizadas pelas diversas 

turmas da escola. Para além de todos os benefícios associados à 

prática de atividade física os alunos também tiveram um contacto 

mais direto com a natureza.  

Pelo entusiamo demonstrado pelos alunos ao longo destas ativida-

des reforçamos a importância para a continuidade da realização 

das mesmas.  

Caminhadas na Promenade da Praia Formosa e Levada dos Piornais 
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Limpeza da Praia Formosa 

Esta atividade teve a colaboração  da Frente Mar do Funchal, que  dis-

ponibilizou sacas de plástico e luvas para a recolha do lixo, que  contou 

com a presença do Engenheiro Bruno Oliveira, responsável pela Praia 

Formosa, que elucidou os alunos sobre o tipo que lixo que surge com 

mais frequência e qual a sua origem, sendo que a maior parte do lixo é 

proveniente da ação humana. 

O evento ocorreu na parte da manhã, entre as 9:00 e as 12:30 e à tar-

de entre as 14:00 e as 15:30, contando com a participação de seis tur-

mas da EPHTM, nomeadamente, RH1, TRB5, RH2, TCP7, TCP6, TCP9, 

TRB3, TCP12. Foi uma atividade muito enriquecedora para todos os 

participantes, alunos e professores, que ficaram consciencializados do 

impacto das nossas ações no meio ambiente.   

No passado dia 12 de março os professores de Educação Física, Júlio Jacinto 

e João Nunes, organizaram uma ação de limpeza da Praia Formosa, na cidade 

do Funchal, para a proteção dos oceanos e zonas costeiras. 
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Dia  Mundia l  da  Terra  

Neste dia tão importante para o 

nosso planeta, a EPHTM decidiu 

marcar a diferença com um 

“apagão” das 10:00 às 11:00 horas, 

enquanto decorreu uma aula de 

Yoga com a Prof. Márcia Rocha. Du-

rante todo o dia, os  nossos alunos 

deram o seu contributo num mural 

alusivo a este dia, marcando as su-

as mãos, como forma de compro-

misso para a proteção do nosso 

Planeta Terra.  Como forma de 

comprometer os nossos alunos pa-

ra a proteção do Planeta Terra, no 

passado mês de abril, a EPHTM fes-

tejou o dia 22, o Dia Mundial da 

Terra, com um apagão durante uma 

hora, enquanto decorria uma aula 

de Yoga com a Prof. Márcia Rocha 

que conseguiu “despertar” o inte-

resse dos alunos para esta prática e 

preocupações ambientais. Durante 

todo o dia, também foi possível aos 

nossos alunos deixar a sua marca 

no mural alusivo a este dia, com as 

suas mãos e frases alusivas aos pro-

blemas que o nosso planeta en-

frenta atualmente.  
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Testemunhos dos Finalistas  

“A minha passagem pela EPHTM foi fundamental e muito impor-

tante para a minha formação profissional. Hoje em dia sinto-me 

muito orgulhosa por ter vindo para cá pois cresci muito em vários 

aspetos. 

Apesar das dificuldades que foram surgindo, nunca pensei em de-

sistir, não só por ter um enorme apoio familiar, mas também pelo 

auxílio e motivação da parte dos professores que nunca me deixa-

ram ir abaixo, principalmente aquando do ensino à distância. 

Só tenho a agradecer aos professores, aos funcionários e aos 

meus colegas de turma, pois sem eles estes três anos não teriam 

sido tão proveitosos e por vezes engraçados. Com certeza que a 

amizade e o respeito que mostramos uns pelos outros permane-

cerá. Vou-me embora de coração cheio”! 

Sophia Balanco – TAVT1 

“Estes três anos foram incríveis. Houveram alguns altos e 

baixos, mas a vida é assim mesmo e foi uma ótima apren-

dizagem. 

Conheci alguns Chefs de cozinha, cada um com a sua pró-

pria maneira de trabalhar e exemplificar os processos. 

Em relação aos colegas, rebeldes, tímidos ou divertidos, 

interagi 

com todos e isso foi bom porque vai me ajudar quando 

for para o estágio e depois para o mundo do trabalho on-

de as relações interpessoais são muito importantes”. 

 

Beatriz Freitas—TCP4 

“Durante estes três anos na EPHTM, aprendi muita coisa relati-

vamente ao ramo da hotelaria, porém houveram bastantes 

contratempos por ser um mundo desconhecido para mim. 

Aprendi muito em pastelaria com a Chef Susana e na cozinha, 

aprendi muitas técnicas que não conhecia. Os restantes pro-

fessores também foram bastante importantes e esforçaram-se 

para que melhorássemos a nível pessoal e profissional. 

Na minha opinião, a falta de estágio no segundo ano, fez-nos 

perder algumas coisas na aprendizagem e em relação à PAP, 

foi uma experiência bastante complicada pois foi algo diferen-

te do que estávamos habituados.” 

Pedro Vitor—TCP4 

“Nestes últimos três anos muita coisa aconteceu, tive muitos altos e 

baixos e numa escola acho isso perfeitamente normal. Aqui encontrei 

de tudo: amigos que vou levar comigo, bons professores e muitas me-

mórias, umas boas e outras menos boas. Também tive alguns proble-

mas com colegas, mas tudo se resolveu. Somos jovens e muitas vezes 

não gerimos bem a pressão dos trabalhos, das apresentações e dos 

testes, mas no fim percebemos que foram experiências necessárias pa-

ra nos preparar bem para o mundo do trabalho. 

Acho que a minha formação foi boa e estou grata por ter tido ótimos 

professores e formadores. E também estou feliz por ter me mantido fir-

me e aguentado até ao fim. 

Foi ótimo ter estado na EPHTM e tenho a certeza que vamos todos 

chegar longe”. 

Barbara Abreu—TAVT1 

“A minha experiência na EPHTM foi, no geral, positiva. Uma das coisas boas desta escola é a facilidade que 

temos depois para arranjar trabalho. No que respeita aos formadores, acho que foram fantásticos, mas tam-

bém acho que a escola devia focar-se mais nas línguas estrangeiras e nas práticas”. 

Raul Fernandes—TRB1 
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Provas de Aptidão Profissional 

Os finalistas dos diferentes cursos da Escola Profissional de 

Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM) realizaram durante o mês 

de maio a sua Prova de Aptidão Profissional (PAP). Abordaram vá-

rias temáticas e expuseram muito do conhecimento adquirido ao 

longo dos três anos. 

Foram dias de alguma tensão para alguns, como relatam os 

testemunhos, mas que redundaram em boas apresentações, dei-

xando os elementos do júri muito satisfeitos. 

O Júri foi presidido pelo Diretor Pedagógico, Dr. Rui Gomes, e 

contou com a presença de ilustres Chefes, Diretores e Especialistas 

das diferentes áreas: Yves Gautier, Pedro Henriques, Ricardo Sera-

fim, João Paulo Rodrigues, Fábio Castro, Nélia Vieira, Luísa Rodri-

gues, António Silva, Mara Cardoso e Andreia Basílio.  

Também presentes estiveram alguns professores e formado-

res da nossa escola: Olga Braga, Miguel Rodrigues, Susana Freitas, 

Análio Baptista, Clara Gomes, Alda Góis, Iola Gouveia, Olga Rocha, 

Claudina Brandão, Isabel Sousa, Marcelino Rodrigues, Luiz Macha-

do e Marco Freitas. 
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“A Prova de Aptidão Profissional (PAP) foi um projeto diferente do 

normal, que necessitou de um grande esforço e dedicação da minha 

parte, tanto na parte escrita como na apresentação, foi deveras im-

portante ter a ajuda dos professores ao longo do desenvolvimento e 

acabou por ser um trabalho do qual me orgulho”. (Pedro RH1) 

 

Preciosa (TAVT1) – “A realização da PAP foi um trabalho complicado 

de fazer e naturalmente tive dificuldades, mas no fim fiquei satisfeita 

com o resultado e também com a apresentação. ” 

 

Carolina Ramos (TAVT1) – “A minha PAP correu super bem, foi super-

tranquila. Pensei que fosse estar mais nervosa, no entanto, estava 

preparada para responder a qualquer pergunta sobre o projeto.” 

 

Delta (TAVT1) – “A efetivação da PAP, a meu ver, é mostrarmos o quão 

vastos somos a nível da nossa criatividade e quais as capacidades ad-

quiridas para um futuro profissional bem-sucedido.” 

 

 

 

 

Énia Vieira (TCP3) – “Nunca tinha feito algo semelhante e estava 

super nervosa, mas quando comecei a falar, parece que esqueci es-

ses nervos e apresentei bem o meu tema.” 

 

Liliana (TRB1) – “A minha prova de aptidão profissional correu 

bem. Esta prova permitiu-me ter uma melhor perceção daquilo 

que é o curso de restaurante/bar. A apresentação correu razoavel-

mente, porque houve uma preparação, concessão e avaliação da 

minha parte que me permitiu chegar ao dia da apresentação e es-

tar mais à vontade.” 

 

Carolina Martins (RH1) - A Prova de Aptidão Profissional, foi certa-

mente uma experiencia única, devido a todo o stress, as datas de 

limite, á vontade de querer criar algo bom. Foram meses de muita 

pesquisa, trabalho, concentração e fuco. No início foi difícil mas 

depois consegui superar as minhas dificuldades com a ajuda dos 

meus familiares, amigos e dos professores e das horas de apoio. O 

importante foi manter tudo organizado acabar tudo a tempo e es-

tar a vontade para depois falar sobre o projeto. 

Eu estava muito nervosa para apresentação, mas no fim acabou 

por ser a parte mais fácil da PAP porque eu estava bem preparada 

e a vontade para falar do meu projeto. 

 

Nuno (RH1) – “Deu trabalho, mas gostei muito de ter realizado esta PAP. 

Foi uma experiência única e inesquecível.” 

 

Leandro (RH1) – “Gostei de realizar este projeto. Foi um pouco fora do co-

mum, mas tornou-se numa boa experiência e acabei por adquirir conheci-

mentos maiores do que aqueles que já possuía acerca do tema que apre-

sentei.” 

 

Sofia Fernandes (TCP1) – “Estava um pouco nervosa antes por ser uma ex-

periência nova. Tive a preocupação de me dirigir aos elementos do júri de 

forma clara e acho que no geral acabou correndo bem.” 

Maria Catarina Santos (TCP2) – “A preparação da PAP deu muito 

trabalho, mas ao mesmo tempo foi bom e permitiu-me aprender 

muitas coisas com a minha pesquisa. Quanto à apresentação, 

acho que correu bem.” 

Relatos sobre as PAP 

Maria Laura Gonçalves – (TCP4) - “Nestes três anos de curso na EPHTM aprendi muito e ganhei muita experiên-

cia, graças à presença constante dos meus professores e formadores. Eles foram sempre muito pacientes comigo, 

pois venho de outro país e a minha língua materna não é o português e graças a todos eles, pude superar as mi-

nhas dificuldades e os meus medos e tornar-me o que sou hoje. 

Embora no início tenha sido difícil me adaptar aos outros colegas, hoje agradeço-lhes por me terem aceite sem 

problema nenhum. Saio daqui muito feliz e com novas amizades. Não é um adeus, é um até já! Obrigada EPHTM” 



12 

 

No dia 30 de Abril de 2021 recebemos a Drª Arcília Martin, Diretora 

Geral do Hotel Golden Residence, que veio falar aos alunos do cur-

so de Receção de Hotel, nomeadamente às turmas RH1 e RH2. so-

bre a sua experiência de vida na hotelaria.  

A Drª Arcília partilhou, de forma entusiasta, o seu percurso profis-

sional, relatando vários episódios que lhe aconteceram ao longo da 

vida, tendo referido também diversos conselhos profissionais aos 

nossos futuros trabalhadores hoteleiros. 

Palestra: “Como ser um profissional na hotelaria”  

No dia 23 de Abril 2021, a turma TCP4, na aula de Área de Inte-

gração, assistiu ao Webinar “O Turismo e a Revitalização Econó-

mica das Regiões Ultraperiféricas”. 

Este evento foi moderado pelo jornalista Cesário Camacho e 

contou com a participação das deputadas ao Parlamento Euro-

peu, Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas, o CEO do grupo 

PortoBay Hotels & Resorts, António Trindade e o Chefe da Equi-

pa Política da Representação da Comissão Europeia em Portugal, 

João Faria. 

Este debate teve como tema o turismo nas regiões ultraperiféri-

cas e, em particular, na Região Autónoma da Madeira, onde fo-

ram abordadas questões como a segurança e a confiança dos ci-

dadãos na retoma das viagens, o Certificado Verde Digital, os 

instrumentos de apoio previstos pela União Europeia, o Empre-

go, o Plano de Recuperação e Resiliência Português e a Estraté-

gia da União Europeia para o Turismo Sustentável. 

Webinar: “O Turismo e a Revitalização Eco-

Palestras na EPHTM & Webinares 

No dia 23 de Abril 2021, a turma TCP4, na aula de Área de Inte-

gração, assistiu ao Webinar “O Turismo e a Revitalização Econó-

mica das Regiões Ultraperiféricas”. 

Este evento foi moderado pelo jornalista Cesário Camacho e 

contou com a participação das deputadas ao Parlamento Euro-

peu, Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas, o CEO do grupo 

PortoBay Hotels & Resorts, António Trindade e o Chefe da Equi-

pa Política da Representação da Comissão Europeia em Portu-

gal, João Faria. 

Este debate teve como tema o turismo nas regiões ultraperiféri-

cas e, em particular, na Região Autónoma da Madeira, onde fo-

ram abordadas questões como a segurança e a confiança dos ci-

dadãos na retoma das viagens, o Certificado Verde Digital, os 

instrumentos de apoio previstos pela União Europeia, o Empre-

go, o Plano de Recuperação e Resiliência Português e a Estraté-

gia da União Europeia para o Turismo Sustentável. 

Webinar: “O Turismo e a Revitalização Eco-

nómica das Regiões Ultraperiféricas” 
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Webinar: “O Mar começa aqui…e em ti” 

Como forma de encorajar os nossos alunos para a preservação do 

mar, escolhemos o Dia Europeu do Mar, para levar os alunos das tur-

mas TCP10 e TCP11 a uma experiência diferente: dar um mergulho na 

Praia Formosa. Os alunos adoraram e o estado do tempo também 

ajudou porque esteve um dia de “verão”, fazendo com que a maioria 

aceitasse o nosso desafio. 

No passado dia 20 de maio, Dia Europeu 

do Mar, aceitámos o desafio da coordena-

ção do Projeto Eco-escolas e participámos 

no Webninar “O Mar começa aqui…e em 

ti!”, organizado em parceria com as Águas 

do Centro Litoral e a Associação Bandeira 

Azul da Europa, acompanhados pelos pro-

fessores Rubina Mendonça e André Brito. 

Tivemos a oportunidade de perceber 

quando é que surgiu o projeto, objetivos e 

suas finalidades, mas também o processo 

de tratamento das águas até chegar ao 

mar, sendo que passaremos a explicar o 

que aprendemos. O projeto surgiu em Sin-

tra em 2018 e o seu conceito é “o que cai 

no chão cai no mar”. Em 2018/2019 iniciou

-se uma parceria com a C.M.S. a nível naci-

onal, o que ajudou na divulgação deste 

projeto, para lançar um desafio às Eco-

Escolas e aos seus municípios. Os objetivos 

principais deste projeto é a preservação, 

educação, estimulação da criatividade e 

implementação de estratégias de coopera-

ção das escolas em alguns conceitos co-

mo: a poluição da água doce e do mar, es-

paços públicos, microplásticos, biodiversi-

dade, o ciclo urbano da água, entre ou-

tros. No Webinar pudemos compreender 

todo o processo da água depois de ser uti-

lizada, a ETAR é uma empresa que se en-

carrega de todo esse processo. Estas águas 

são chamadas de águas residuais ou esgo-

to e são canalizadas através de redes de 

coletores e transportadas até uma fábrica 

que se chama ETAR (Estação e tratamento 

de Águas Residuais). O processo de trata-

mento de águas é dividido em etapas. A 

primeira etapa é a gradagem, recolha de 

fluidos grosseiros e lixo, de seguida é feita 

a tamisagem que é a recolha de resíduos 

grosseiros menores e mais finos, a terceira 

etapa é o desarenamento e desengordura-

mento e, tal como o nome diz, a sua fun-

ção é a recolha das áreas e gorduras. De 

seguida, é feita a decantação primária que 

é a eliminação de sólidos suspensos que 

não foram removidos nas etapas anterio-

res e as águas são encaminhadas para a 

próxima etapa que é desodorização para 

neutralizar os odores e assim a água en-

contra-se pronta para iniciar o tratamento 

biológico. Nesta fase, a água encontra-se 

pronta para uma decantação secundária 

para ser devolvida aos rios e ao mar. A 

água é um dos bens mais preciosos para o 

ser humano e devemos ter imenso cuida-

do com aquilo que jogamos para o esgoto, 

como por exemplo, tampões, toalhitas, fio 

dentário, pensos rápidos, óleo, sacos de 

plástico, cotonetes, esponjas, entre outros 

resíduos. Pensamos que, nos tempos que 

correm, estes resíduos não são encontra-

dos nos esgotos, no entanto, diariamente 

chegam milhares de resíduos sólidos às 

ETAR. A participação neste Webinar foi 

muito importante para perceber todo o 

processo envolvente e relembrar a impor-

tância do oceano, que produz parte do oxi-

gênio que respiramos, regula o clima atra-

vés das transferências de calor por todo o 

planeta. O mar une a população e faz cir-

cular mercadorias muito importantes por 

todo o mundo, é um local de descontra-

ção, divertimento e trabalho e, por último, 

relembramos que nós somos os responsá-

veis pelos impactos no oceano pelo que 

colocamos nele e pelo que retiramos. As-

sim sendo, deixamos o APELO: vamos di-

minuir os impactos negativos ao nosso re-

dor! 

Joana Santos e André Nunes (RH3) 

Passeio Pedestre e Mergulho na Praia Formosa 

Dia Europeu do Mar 
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No passado mês de Maio, foi me pedido pela professora 

Cristina Nóbrega e pela professora Sara Abreu, responsá-

veis pelo programa do Eco-Escolas para realizar um dese-

nho para o concurso “O mar começa aqui” devido ao meu 

passado académico no Curso de Artes. 

Deste modo, apresentei um desenho de um polvo, isto 

pois, para além de ser o meu animal marinho preferido, 

também simboliza as áreas onde sou formado, os conheci-

mentos que tenho, as experiências de vida e tudo aquilo 

que sou: uma pessoa multifacetada e precisa. 

Ao longo do trabalho de formação do desenho algumas di-

ficuldades foram surgindo, como a dificuldade de parecer 

real e o fato de ser desenhado num espaço limitado, que 

neste caso, foi numa sarjeta, onde teria que cortar algumas 

partes do desenho. Porém a seleção de cores foi bem fácil, 

pois as cores que estavam na referência constavam na mi-

nha palete de cores. 

Depois do desenho ter sido aceite pela Câmara Municipal, 

passamos para a ação onde comecei por desenhar o rascu-

nho na sarjeta. Quando chegamos à altura de começar a 

pintar, a falta de cor foi um problema de início, porém com 

a ajuda das professoras, conseguimos inverter a sua situa-

ção para o lado positivo com risos e boa disposição. 

No fundo, esta experiência foi bastante positiva, puder 

mostrar aquilo que gosto mais de fazer e poder partilhar 

com a escola o meu desenho no qual passei horas a pensar, 

é um ato de vitória e positivismo, agradeço a experiência 

dada pelas professoras encarregues por esta excelente 

oportunidade e que assim venham outras. 

Desafio “O Mar começa aqui” 
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Eco-Pontos 

A coordenação do projeto eco-escolas lançou o 

desafio a todas as turmas para a construção de 

eco-pontos para as salas de aula, nomeadamen-

te os ecopontos azuis e amarelos, de forma a 

que a separação do lixo seja mais eficiente. 

Durante os meses de abril e maio, todas as 

turmas da EPHTM aceitaram o desafio e cri-

aram os seus eco-pontos, deixando a sua 

“marca” nos mesmos. Para isso, recorreram 

a materiais recicláveis e com alguma inspira-

ção conseguiram surpreender-nos com a sua 

criatividade. Estes eco-pontos foram depois 

colocados em cada sala para que, no próxi-

mo ano letivo, todas as turmas possam ter à 

sua disposição os eco-pontos certos para fa-

zerem a diferença na seleção e separação 

dos resíduos.  

Para visualizares o vídeo do ecoponto aproxima o teu telemóvel! 

Foi proposto aos alunos da TCP7 construir um eco-ponto com embalagens Tetra Pak, com o objetivo de participar no concurso “Constrói o teu 

ecoponto amarelo e recicla”, um desafio Tetra Pak, em parceria com a Compal. Depois de reunidas as embalagens deste tipo pelos nossos alunos, 

as mesmas foram lavadas, secas e então depois começamos a pôr a “mão na massa” para construir o nosso eco-ponto. Nesse dia, organizou-se o 

material por cores, tamanhos e padrões, juntamente com os marcadores, as tesouras e agrafadores.  As bases (tampa e fundo) foram as primeiras 

“peças” a serem feitas e, depois, as paredes, na forma hexagonal.  

Ficámos satisfeitos com o nosso trabalho, pois decorreu de acordo com as nossas 

expetativas, para além de que é o resultado de um trabalho de grupo onde todos contribuíram, cada um à sua maneira. 

No âmbito do programa Eco-Escolas, foram construídos Eco-Pontos Amarelos e Azuis para colocar em todas as salas de aula da nossa escola de 

modo a promover uma correta separação do lixo em sala de aula. Foi feito um concurso em que todas as turmas participaram e cada uma forrou e 

decorou os Eco-Pontos para a sua sala de aula. A coordenação do Eco-Escolas avaliou os trabalhos e os vencedores  foram: 

1º lugar – Turma TCP10 

2º lugar – Turma TCP11 

3º lugar – Turma TCP12 

CONSTRUÇÃO DO ECO-PONTO TETRA PAK 
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Wir sind Klasse RH3. 
Wir sind vier Schüler und nur eine Schülerin. 
Unser Klassenzimmer ist Nr. 2.2. 
Unsere Deutschlehrerin heiβt Mariana Macedo. 
Wir besuchen eine Berufsschule (Hotelschule). Wir möchten Rezeptionisten werden. 
Wie finden wir unsere Schule? Groβ, schön aber nicht sehr modern. 
Unsere Lehrer finden wir freundlich, aber einige sind auch ein bisschen streng! 

Das Beste an unserer Schule? Unsere Mitschüler! 

 

 

Wir sind Klasse TRB6. 
Wir sind nur vier Schüler. 
Wir besuchen eine Berufsschule (Hotelschule).  
Wir möchten Kellner werden. 
Wie finden unsere Schule toll! Sie ist schön, aber leider nicht sehr modern. Der Garten ist prima! 

Unsere Lehrer finden wir nett und hilfsbereit. Die Tests sind aber stressig und machmal auch schwierig. 
Das Beste an unserer Schule? Die Pausen! Da treffen wir unsere Freunde und haben  

Die Kantine 

Der Schulhof Die Sporthalle Die Kantine 

Die Bibliothek Das Hotel 

No âmbito da lecionação do Módulo 2 - Vida Social - Os Amigos, a Escola, Lazer da disciplina de Alemão, as turmas de 1.° ano dos cursos de Téc-

nico/a de Restaurante/Bar e Rececionista de Hotel realizaram uma atividade escrita, cujo objetivo consistiu numa breve descrição da nossa Esco-

la. Posteriormente, e juntamente com a docente que leciona a disciplina, foi realizado um pequeno tour pela escola, com a finalidade de serem 

fotografados os espaços mais frequentados pelos alunos, de modo a que os colegas que frequentam outras línguas estrangeiras possam ter co-

nhecimento de alguns vocábulos utilizados em língua alemã.   

Meine Schule - A Minha Escola  
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Prova de Orientação na Cidade do Funchal 

No âmbito do Módulo 2 de Área de Integração, os alunos dos 1ºs 

anos puderam experienciar uma prova de orientação no centro da 

cidade do Funchal que decorreu nos dias 01,02 e 04 de junho. A 

prova contou com 15 postos de passagem, cada um com uma per-

gunta à qual os alunos tinham de encontrar a resposta no posto, 

para além de tirar “selfies” para comprovar a sua participar e passa-

gem nos mesmos. Foram momentos divertidos, ao ar livre, que per-

mitiram conhecer, de forma sustentável, a cidade onde a nossa es-

cola se localiza, andando a pé e, para os corajosos, correndo. Foram 

momentos vividos com intensidade que, quem sabe, voltarão a 

acontecer! 
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Euroescolas 

A  EPHTM ficou em 2º lugar na RAM no Projeto Euroscolas 2021 cujo tema foi: "Cidadania e participação jovem. Qual o papel das novas 

tecnologias?”. O projeto contou com a participação das alunas Renata Figueira e Camila Gaudêncio da TCP10 que redigiram o texto e reali-

zaram o vídeo com a colaboração dos professores Cristina Nóbrega e Filipe Cabral.  

Para visualizares o vídeo do euroescolas aproxima o teu telemóvel! 

“A chegada da Internet causou uma mudança radical na vida das socie-

dades, alterando hábitos e comportamentos dos mais velhos, mas pro-

porcionando às gerações mais jovens um mundo mais tecnológico, carac-

terizado pela facilidade no acesso à internet, o que modificou por com-

pleto, não só as relações interpessoais, como também os padrões de cul-

tura de cada sociedade. 

O desenvolvimento acelerado da tecnologia levou a uma mudança mun-

dial, onde as novas tecnologias começaram a fazer parte do processo de 

desenvolvimento do Homem, possibilitando não só a abertura de dife-

rentes oportunidades de negócios, como proporcionaram uma verdadei-

ra revolução na sociedade, promovendo ações antes inimagináveis e me-

lhorando a qualidade de vida das pessoas. 

São indiscutíveis as diversas vantagens que o uso da internet nos trouxe, 

como a evolução da comunicação que nos permitiu uma melhor qualida-

de de vida, tendo assim um contacto mais rápido, fácil e acessível com as 

outras pessoas e também a facilidade de acesso à informação. 

Perante esta revolução tecnológica rápida e intensa, encontramo-nos 

num contexto cultural novo, complexo e difícil, considerado por alguns 

como um “contexto descomandado”, com problemas que revelam a ne-

cessidade de procurar respostas para os desafios que a inovação tecnoló-

gica tem vindo a colocar a todos, como por exemplo a criação de uma 

dependência do mundo virtual e um desinteresse pelo mundo offline. 

Baixo rendimento escolar, distúrbios emocionais, obesidade, cyber-

bullying são algumas das consequências negativas da evolução tecnológi-

ca. 

Cabe aos jovens, agentes de mudança inestimáveis, se manterem infor-

mados, de forma a que fiquem conscientes relativamente a uma boa uti-

lização das novas tecnologias, usando-as a seu favor, de modo a que pos-

sam ter um papel ativo no exercício da sua cidadania, no entanto têm 

que contar com o apoio de outros agentes. 

Assim sendo, o contributo dos jovens deve ser ativamente apoiado e en-

carado como essencial para a construção de uma sociedade pacífica e 

democrática, sendo que a sua participação deve promover o envolvimen-

to cívico para a criação de uma cidadania ativa. 

Na sociedade atual, cada vez mais informatizada, a educação para a ci-

dadania democrática, deve incluir a cidadania digital, com a devida preo-

cupação em direitos humanos, educando para a paz, mas também para 

um pensamento crítico. 

São os jovens que têm mostrado um lado mais social, mais próximo da 

realidade e uma maior preocupação com o bem-estar da nossa socieda-

de, mostrando-se sensíveis e preocupados não só com os problemas que 

lhes são específicos, mas também com aqueles que afetam a sociedade, 

como é o caso da sustentabilidade do nosso planeta, procurando apre-

sentar alternativas no âmbito ambiental participando em diversos proje-

tos de voluntariado pelo mundo fora. 

Os jovens têm obviamente legitimidade e não podem esperar que ve-

nham outros lutar pelos seus direitos se eles próprios não o fizerem, ape-

sar de muitas vezes não conseguirem na sociedade a credibilidade de 

que necessitam. 

Por isso, há uma necessidade de participarem em atividades e projetos 

que os interessem, que sejam organizados por eles mesmos, de forma a 

motivá-los e, consequentemente,  a participar mais ativamente na sua 

comunidade, incluindo na vida política, e, nestes casos, as tecnologias de 

informação e comunicação podem oferecer novas oportunidades e facili-

tar a participação dos jovens. 

Por conseguinte, as autoridades locais e regionais devem aplicar estas 

tecnologias nas suas políticas informativas e de participação, para que o 

seu acesso seja garantido a todos os jovens, visto que nesta “aldeia glo-

bal” em que vivemos, as tecnologias andam de “mãos dadas” com os jo-

vens e só assim conseguiremos manter este grupo ativo e interessado.  

Em termos de educação, os jovens têm procurado, cada vez mais, com o 

aparecimento das novas tecnologias, ser uma geração formada e qualifi-

cada, na medida em que a sua formação assume um papel importante 

no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Mesmo com todas as suas vantagens, é necessário haver um monitora-

mento por parte dos responsáveis, com relação ao tempo em que as cri-

anças e os adolescentes passam conectados à internet, para que isso não 

venha a interferir negativamente na vida desses jovens. 

Os jovens têm a capacidade de inovar a maneira de pensar e agir de toda 

uma sociedade, capazes de mudar o estilo de vida e moldar gerações fu-

turas. São os jovens que costumam quebrar tabus e impor mudanças na 

forma como as outras gerações, mais velhas e mais novas, pensam e se 

comportam. 

Urgente é a consciencialização da forma como os jovens querem 

relacionar-se com a tecnologia, para que estes tenham um papel verda-

deiramente ativo na sociedade e no seu desenvolvimento, de forma a 

que a evolução tecnológica possa realmente contribuir para uma maior e 

melhor participação.”  
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Visita de Estudo à ETRS da Madeira 

No dia 17 de Maio 2021, os alunos que fazem parte das Equipas Educati-

vas de 1º e 2º anos, visitaram a Estação de Transferência de Resíduos 

Sólidos da Madeira, inserida no Plano de Ação do Eco-Escolas.  

Os alunos começaram por participar numa sessão de esclarecimentos, 

intitulada “O Cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos”, seguida de uma 

visita guiada à Estação. 

Esta atividade pretendeu promover a reflexão em torno da problemática 

do excesso de produção de resíduos, sensibilizar para a importância da 

sua prevenção e promover nos alunos a implementação de medidas no 

seu dia-a-dia para reduzir os resíduos. 

Agradecemos à Câmara Municipal do 

Funchal, ao Técnico de Educação Ambiental, Pedro Silva, que nos acom-

panhou nesta visita, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos alunos. 

A nossa escola teve a maravilhosa experiência de visitar a Estação de 

Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos do Funchal.  

Primeiro, ao chegar lá, foi-nos feito uma apresentação de como é que 

devíamos fazer a separação de lixo: o que ia dentro de cada conten-

tor e o que nós deveríamos pôr e não pôr; como é que a cidade do 

Funchal era limpa e como era feita a recolha da mesma.  

Após a apresentação da mesma, foi-nos feita a visita ao espaço, pelo 

Dr. Pedro, responsável por nos receber.   

Vimos como era feita a recolha e a separação dos contentores, pois 

cada elemento que compõe o lixo vai para contentores diferentes: 

papéis vão para uma seção onde são embalados e comprimidos para 

quadrados e metidos em contentores com destino a Portugal Conti-

nental para serem reutilizados. O mesmo é feito com os vidros e os 

plásticos. Porém, o lixo indiferenciado é metido em contentores para 

uma central no Santo da Serra, de forma a serem queimados e enter-

rados. Esses materiais que são enterrados e queimados constam 

também na propagação e a danificação na camada de ozono, destes 

elementos fazem parte: eletrodomésticos, colchões, pneus e outros 

materiais que não são propensos à reciclagem. Também nos foi dito 

o que a madeira é reutilizada para fazer compostagem.  

No fundo esta experiência foi relevante para quem se preocupa com 

o ambiente e quer melhorar o seu estilo de vida! No entanto, foi uma 

chamada de atenção a todos para ajudarmos a desenvolver um mun-

do melhor. (Miguel Silva RH3) 
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Torneio Kahoot 
Realizou-se no passado dia 5 de maio o I Torneio Kahoot/EPHTM. O 

Torneio, destinado apenas aos alunos do 2º ano, decorreu no Anfi-

teatro 1 da EPHTM e contou com a presença de 39 alunos no perí-

odo da manhã, numa prova individual que tinha como objetivo 

apurar os conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do pre-

sente ano letivo, e 40 participantes no período da tarde, numa pro-

va coletiva que tinha como finalidade aferir a cultura geral dos par-

ticipantes. 

A prova individual foi ganha pelo Francisco Carvalho de Gouveia, 

aluno da TCP8, seguido pelo Rafael Nunes Camacho, da turma 

TCP9, que ficou em 2º lugar e, finalmente, a completar o pódio fi-

cou o Rodrigo Ivan Castro Andrade, aluno da turma RH2. 

Quanto à prova coletiva, jogada num esquema de dupla-

eliminação, a equipa vencedora foi a turma RH2, constituída pela 

Ana Raquel Fernandes Câmara, José Diogo Andrade Faria, Margari-

da Araújo de Sousa Nunes, Rodrigo Ivan Castro Andrade e Tiago 

Miguel Rocha 

Fernandes, numa final muito disputada contra a turma TCP8, com-

posta pelo Afonso Bernardo Silva Costa, Ana Beatriz Freitas Cama-

cho, Francisco Carvalho de Gouveia, Patrícia Cravid Ramos dos San-

tos e Sofia Fernandes Brazão. 

A EPHTM aceitou o desafio “Eu Vou Mudar o Mundo” do Dia Mundial do Ambiente, 05 de junho, para dar voz aos nossos alunos, passando 
mensagem do contributo dos nossos alunos para tornar o mundo mais sustentável, preservando o ambiente. A TCP 10 “agarrou” este desafio e 
conseguiu representar-nos à altura sensibilizando para pequenos acões que podem fazer a diferença à grande escola. 

“Eu Vou Mudar o Mundo” 

Para visualizares o vídeo do desafio aproxima o teu telemóvel! Para visualizares o vídeo do torneio Kahoot aproxima o teu telemóvel! 

Desafio do Dia Mundial do Ambiente: 
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A atividade de voluntariado envolveu a Comunidade Educativa, durante 

algumas semanas,  com recolha de alimentos e preparação de 100 refei-

ções para apoiar  pessoas em  situação de grande vulnerabilidade. 

Ao longo de  três semanas,  os alunos do  segundo ano das turmas 

RH2  TRB3, TCP_7 e TCP_8, com a orientação e supervisão de professo-

res/formadores de várias áreas disciplinares,  dinamizaram a atividade 

de solidariedade e voluntariado que tinha como objetivo preparar 100 

doses de macarrão para entregar, no dia 8 de maio, ao Centro de Apoio 

ao Sem-Abrigo (CASA). 

Esta atividade contou com o empenho das quatro turmas do segundo 

ano, em particular, e dos restantes elementos da Comunidade Educativa, 

no geral,  que, acedendo à sensibilização feita, doaram  os alimentos ne-

cessários para a preparação das refeições.  Foram recolhidos 38 kg de 

massas dos quais apenas 13 kg foram utilizados na preparação do ma-

carrão. Além das massas, foram recolhidos muitos outros ingredientes 

que, não sendo utilizados na sua totalidade ou não fazendo parte da re-

ceita inicialmente definida, foram entregues ao CASA. 

Toda a campanha de sensibilização, desde a elaboração do cartaz até à 

divulgação da atividade, foi feita pelos alunos da turma RH2, do curso de 

Receção de Hotel. Para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela 

instituição, alguns alunos desta turma deslocaram-se às instalações 

do  CASA, tendo aí a oportunidade de conversar com a coordenadora 

que lhes explicou a missão e os valores que estão na base do trabalho 

que desenvolvem junto das pessoas que se encontram fragilizadas. 

Os alunos da turma TRB3, do curso de Restaurante/

Bar,  responsabilizaram-se pela recolha, acondicionamento e  pela ras-

treabilidade dos alimentos, verificando as quantidades, os lotes e a vali-

dade dos produtos, a fim de garantir o cumprimento de todas as normas 

de higiene e segurança alimentar. 

As turmas de Cozinha/Pastelaria (TCP_8 e TCP_7) calcularam as quanti-

dades, fizeram a mise en place e confecionaram as 100 refeições. As tur-

mas de cozinha contaram com a disponibilidade de duas alunas da tur-

ma RH2, Cristina Santos e Nisa Correia que, não fazendo parte da sua 

área de formação,  limparam e cortaram alimentos. 

Os professores da Equipa Educativa do segundo ano, que acompanha-

ram de perto todo o trabalho desenvolvido, agradecem a todos os que, 

de forma direta ou indireta,  deram um contributo para que a atividade 

fosse concretizada com muito sucesso. 

EPHTM -  CASA Solidária 

“100 Refeições para quem vive SEM condições” 
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O fenómeno inclusão, potenciado pelas políticas governamentais e con-

substanciada pela legislação, em vigor, tem vindo, paulatinamente, a 

ocupar um lugar de destaque na sociedade contemporânea. Promotora 

da diversidade no contexto educacional e de um envolvimento impar 

por parte da comunidade em geral, tem como seu maior desiderato ga-

rantir uma equidade de qualidade que assegure e fomente oportunida-

des de aprendizagem, para todas e todos que nela coabitam. Pretende-

se assim, que as políticas educacionais garantam, que todos os alunos/

jovens possam aprender, independente da diversidade social, económi-

ca, cultural e étnica, entre outras.  

Assente, numa dinâmica construtiva e reflexiva ajustada à igualdade de 

oportunidades e no respeito e valorização das diferenças humanas, su-

pracitadas, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira 

(EPHTM), tem como apanágio nas práticas vigentes, manter e garantir, 

sem exceção o acesso a participação e à aprendizagem de todos os alu-

nos/jovens que a frequentam.  Poder-se-á afirmar, citando Leitão, 

(2010, p.1), que o trabalho efetivado no âmbito do novo paradigma, tem 

sido “(…) um esforço de mudança e melhoria da própria escola, de for-

ma a proporcionar a todos as melhores condições de aprendizagem, su-

cesso e participação, na base das circunstâncias específicas de cada 

um”.  

Para este crescente organizacional da EPHTM, foi determinante a Inclu-

são Educacional, onde direitos e valores e interculturalidade versam la-

do a lado numa correlação proactiva e positiva, com as práticas de dife-

renciação pedagógicas, fundidas numa didática inclusiva. Deste modo, 

as metodologias baseadas numa ótica de proximidade e de respeito pe-

los estilos e perfis de aprendizagem, incrementam a criação de contex-

tos mais equitativos, para que todos tenham na Escola o direito de 

“aprender a aprender “, o acesso ao conhecimento, garantindo um am-

biente onde todos os alunos sentem que as suas ideias e contributos se-

jam valorizados e que tenham competências para serem bem-sucedidos 

(Silver, Strong, Perini, 2010).  É o enfoque nas práticas diferenciadas, 

com metodologias promotoras de um “engagement”, que apelam à mo-

tivação às escolhas pessoais e ao esforço, que têm vindo a minimizar as 

assimetrias, muitas vezes causadas pelos contextos desfavorecidos de 

onde os nossos discentes provêm.  Numa visão Inclusiva da Escola o alu-

no/jovem deixa de estar engessado numa prática consubstanciada por 

listas intermináveis de conteúdos e acomoda-se a um novo modelo de 

práticas educativas, em que acontecimentos e conhecimentos advêm de 

diferentes dimensões, uma que proveem da utilização das plataformas 

digitais e outra do envolvimento emocional.  Assim, a prática dos docen-

tes da EPTHM, é cada vez mais perspetivada num desdobrar de experi-

ências, conhecimentos e relações sociais, que contribuem para a edifica-

ção da identidade de cada um dos nossos alunos.  

Nesta dualidade de dimensões, o docente é também considerado, 

um mediador e orientador do aprender e do sentir, já que segundo Da-

másio (2020), na prática do sentir há também conhecimento. É, pois, 

neste novo entrelaçar de práticas diferenciadas, que a Inclusão e a Di-

dática, estabelecem uma correlação positiva, baseada cada vez mais em 

saberes sustentados, que utiliza estratégias e métodos variados, possibi-

litando uma compreensão da prática educativa, mais consentânea com 

a diversidade. 

Pretende-se, assim, formar cidadãos cada vez mais comprometidos 

com a prática de uma cidadania ativa, com uma autonomia mais huma-

nista e com competências mais ajustadas às comunidades que os irão 

acolher, no mundo laboral. Em jeito de conclusão, deixo um apelo, utili-

zando uma citação de Rodrigues, D.,(2016): 

 

        “O compromisso desta escola é educar todos os alunos, o melhor 

que todos nós sejamos capazes”. 

 

 Beatriz Ferreira 

Docente de Educação Especial na EPHTM 

Inclusão e Didática: uma correlação positiva nas práticas 
pedagógicas diferenciadas.  
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Opinião: Chefe Executivo  
 O curso de Cozinha/Pastelaria tem como objetivo a formação de 

profissionais preparados para planificar e dirigir trabalhos de cozi-

nha, estruturar ementas, preparar e confecionar refeições/

sobremesas e até conceber e executar peças artísticas. 

Aqui na EPHTM preparamos os alunos nestas áreas, respeitando as 

normas de higiene e segurança em vigor, mas também temos a pre-

ocupação de articular com o serviço de restaurante de forma a ga-

rantir um serviço de qualidade e a consequente satisfação do clien-

te. 

Neste sentido, a formação em contexto de trabalho (FCT) com to-

dos os eventos realizados no nosso Hotel, desde os casamentos e 

batizados até aos almoços/jantares temáticos, tem uma importân-

cia vital no crescimento dos nossos alunos. 

Temos também por hábito participar, ao longo do ano letivo, em di-

ferentes iniciativas no exterior, o que constitui sempre uma mais-

valia para os formandos, mas devido à atual conjuntura pandémica, 

não nos foi possível comparecer em todas as atividades. No entan-

to, temos a realçar a parceria com o mercado para a promoção das 

iguarias regionais e registamos a presença em alguns workshops/

showcookings sobre o chocolate, o peixe espada, a alimentação 

saudável, etc. Para além disso, fizemos ainda demonstrações online 

e na RTP – Madeira. 

Os nossos alunos tiveram ainda experiências com produtos novos 

através de empresas que vieram à EPHTM fazer as suas demonstra-

ções. 

Para concluir, é minha convicção que estes finalistas saem aptos a 

desempenhar as suas funções em estabelecimentos de restauração 

e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, mas também 

sabem que tem que continuar a trabalhar, sempre ambicionando 

um futuro melhor. 

Felicidades para todos! 

 

          Miguel Rodrigues 
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Opinião: Diretora F&B  
Na EPHTM, o processo de ensino aprendizagem é desenvolvido em 

conjunto com todo o corpo docente da Escola. O ensino profissio-

nal, enquanto modalidade de oferta formativa, traz aos jovens uma 

dupla certificação, preparando-os para o exercício de uma profis-

são, garantindo o nível secundário de escolaridade.  Uma oportuni-

dade única, para quem quer dar seguimento à carreira no futuro. 

Na EPHTM formamos os alunos para que possam rapidamente 

adaptar-se ao mercado de trabalho e consequentemente, colmatar 

as faltas exigidas pelo mesmo. 

Sendo esta uma Escola de cariz profissional, temos uma componen-

te prática muito grande e de elevada importância e relevância no 

decorrer do percurso formativo dos alunos. Aqui entra o Restauran-

te Escola, um restaurante de aplicação com um papel preponderan-

te na formação prática dos nossos formandos, onde os alunos têm 

oportunidade de desenvolver as técnicas lecionadas em sala de au-

la ou em contexto teórico, pondo em prática todo o trabalho de-

senvolvido por diversos professores e formadores. 

Neste curso de Restaurante e Bar dotamos os nossos alunos com 

ferramentas para que possam ser profissionais com grande capaci-

dade de adaptação ao mercado de trabalho e às adversidades do 

dia a dia. Uma vez que este curso tem uma vertente prática muito 

forte, acaba por se diferenciar positivamente dos outros currículos 

disponíveis no ensino secundário e consequentemente temos a 

certeza de que estes alunos estão muito mais preparados para o 

terreno a todos os níveis. 

Hoje vivemos tempos diferentes e que requerem, por parte de to-

dos, uma adaptação diferente.  Vivemos tempos pandêmicos, que 

nos fizeram e fazem consecutivamente adaptar o nosso dia a dia e 

louvamos a capacidade de adaptação dos nossos alunos a esta no-

va realidade. É mais uma aprendizagem para todos, nós formado-

res, mas acima de tudo para os alunos. Viram alguns dos seus pla-

nos adiados, e foram privados de muitas experiências que fazem 

parte e que marcam a adolescência, mas foram fantásticos na for-

ma como se adaptaram a esta nova realidade. É sem dúvida uma 

lição para todos. Para docentes da área, tivemos de tratar os assun-

tos da mesma forma como se estivessem sendo trabalhados em sa-

la de aula. São diferentes tempos, diferentes espaços, ambientes e 

diferentes formas de aprendizagem, na maioria das vezes sem pos-

suir as condições ideais. 

Coube à Escola provar que as nossas estruturas não são rígidas e 

que as palavras de ordem são a flexibilidade e a capacidade de 

adaptação. Fizemos de tudo para que os nossos alunos não vissem 

o futuro comprometido face à situação e hoje estão todos em está-

gio e a dar seguimento àquilo que aprenderam durante o ano. 

Termino, com uma nota de que o final do ano letivo representa o 

fim de uma etapa e vê-los prosseguir com as suas vidas e com as 

suas carreiras, dá-nos uma sensação de dever cumprido na certeza 

de que tudo fizemos para que eles possam ser 

independentes e que com qualidade possam dar continuidade ao 

seu percurso.   

 

Isabel Branco Camacho de Sousa 
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