
Cursos Profissionais da Escola Secundária Henrique Medina participaram na 

Cimeira “Vale a Pena Estudar”. 
 

No passado dia 21 de março, os alunos das turmas do 1.º ano, dos cursos profissionais, Técnico Auxiliar 

de Saúde, Técnico de Turismo e Técnico de Gestão e Programação dos Sistemas Informáticos e, ainda, 

do 3.º ano, do curso profissional, Técnico de Gestão dos Equipamentos Informáticos, acompanhados 

pelos professores Ana Pinto, Rafael Maranhão, Edite Miranda, Carlos Mendonça, Bárbara Cleto e 

Marlene Leitão visitaram a Cimeira "Vale a Pena Estudar". Este evento foi dinamizado pelo Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) com o principal propósito de divulgar a oferta formativa desta 

instituição para o próximo ano letivo. Os alunos tiveram a oportunidade de participarem em diversos 

workshops alusivos às licenciaturas e cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) lecionados no 

IPVC. Neste contexto, realçamos as seguintes atividades: Suporte Básico 

de Vida (SBV) - Integrou uma abordagem teórica seguida de 

demonstração e treino dos procedimentos de SBV, com recurso a 

simuladores; “Ageing Lab” - os alunos foram desafiados a “vestir a pele” 

de um Gerontólogo e desenvolver um 

conjunto de atividades específicas da 

prática gerontológica; “HTML5” - atual 

linguagem de desenvolvimento de 

aplicações multimédia interativas para a 

Web; “Unity 3D” - um motor de jogo 

proprietário criado pela Unity 

Technologies que permite desenvolver 

jogos em 2D e 3D, para diversas plataformas; “A Internet das Coisas” - 

possibilitou a comunicação e interação com objetos do nosso quotidiano; 

“Perfil do profissional de sucesso em Turismo” - Os alunos foram 

orientados numa atividade de autodescoberta, com o objetivo de os levar 

a perceber as competências fundamentais para o profissional de Turismo. 

Para além da participação ativa nestas dinâmicas de divulgação dos cursos do IPVC, a Escola Secundária 

Henrique Medina (ESHM) teve o privilégio de estar 

representada num stand organizado pelos alunos do 3.º ano, 

turma TGEI e orientados pela professora Bárbara Cleto. Neste 

espaço, os discentes, foram os responsáveis pela demonstração 

de alguns dos seus projetos das Provas de Aptidão Profissional 

(PAP) sob orientação dos Professores Paula Barros, João Pereira 

e Bárbara Cleto. Desta forma, gerou-se um momento oportuno 

para um ensaio prévio à apresentação que terão de efetuar, no 

final do seu ciclo de formação, ao Júri de Avaliação da PAP.  

Em suma, consideramos que a participação nesta Cimeira foi muito gratificante, pois de uma forma 

enriquecedora e num ambiente de grande empatia entre alunos, professores e interlocutores do IPVC, 

foi permitido o conhecimento de diferentes alternativas para o prosseguimento de estudos em áreas 

científicas e profissionais relacionadas com os cursos frequentados na ESHM.  


