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Espaço Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro

“Acreditar no futuro,
uma passagem para o sucesso”
Ensino A Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro proporciona aos seus alunos o contacto com a realidade
empresarial, através da realização de estágios, que lhes permitem aplicar os seus conhecimentos técnicos e científicos
FOTOS. D.R.

Ao longo dos últimos anos, a
Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro
(EFTA) tem primado por proporcionar aos seus alunos os
alicerces necessários para o
desempenho de uma profissão
com ética e profissionalismo.
Sendo uma etapa importante
ao longo do percurso escolar
dos alunos, a formação em
contexto de trabalho permite
que estes apliquem os conhecimentos técnicos e científicos
adquiridos.
Presentemente, é dada a
oportunidade aos alunos de
contactarem com a organização e a realidade empresarial
com o intuito de desenvolverem hábitos de trabalho e sentido de responsabilidade, sendo-lhes, para isso, incutidos, ao
longo do ano, princípios como
o sentido de ética, o respeito e
a perseverança.
Assim, através de parcerias
com empresas turísticas, no-

meadamente hotéis, restaurantes e postos de turismo, os
alunos da EFTA realizam a sua
formação em contexto de trabalho em diferentes pontos do
país. É de realçar que o bom
desempenho dos alunos tem
permitido a continuidade e o
reforço daquelas parcerias,
sendo exemplo disso a estreita
relação que a escola tem mantido com o Grupo Pestana,
que, com um percurso de quatro décadas de sucesso no setor hoteleiro e com mais de 90
unidades em Portugal e no estrangeiro, nos últimos dois
anos tem acolhido os alunos
da EFTA, transmitindo um
“feedback” muito positivo relativamente ao desempenho
dos mesmos.
Através deste grupo hoteleiro, os alunos da EFTA contactam com a realidade laboral
das Pousadas de Portugal e
hotéis, adquirindo conhecimentos que lhes facilitam mais

Tânia Almeida e Noémia Sousa, na Pousada de Arraiolos

Marco Paciência terminou o curso Técnico de Restauração

tarde o desempenho da profissão de um modo mais competente e sério. Só no presente
ano letivo, o Grupo Pestana

acolheu cerca de um terço dos
alunos do primeiro e segundo
anos e irá acolher, também,
alunos finalistas num contexto

Vanessa Boturão, no Hotel Pestana Promenade Funchal

de estágio extracurricular, possibilitando-lhes o primeiro
passo para a entrada no mercado de trabalho.
Com alunos finalistas dos
cursos técnicos: de Receção,
de Turismo e de Restauração,
na variante de cozinha-pastelaria, a EFTA aposta em apoiar
os alunos finalistas tanto na
prossecução dos estudos
como na inserção no mercado
de trabalho.
Muitos dos alunos que realizaram as suas provas de aptidão profissional já se encontram inseridos no mercado de
trabalho. Exemplo disso é o
aluno Marco Paciência, que
terminou o curso Técnico de
Restauração na variante de cozinha-pastelaria e se encontra
já a exercer a atividade numa
unidade da região.
O aluno acredita que a EFTA
foi a passagem para o sucesso,
como comprova o seu testemunho: “Concluí este ano a mi-

nha formação no curso de Técnico de Restauração: cozinha
/pastelaria, no qual tive bom
aproveitamento. Estudar na
EFTA foi um privilégio e uma
mais-valia, porque esta escola
possui um ensino de excelência, apresentando um grupo de
professores e colaboradores
dedicados que permitem que o
desempenho escolar decorra a
100%. Tudo isto contribui para
uma forte preparação dos alunos para o futuro. Atualmente,
já estou inserido no mercado
de trabalho num dos melhores
espaços de Aveiro. Neste local
de trabalho, poderei pôr em
prática os conhecimentos que
adquiri com a minha formação
teórica e prática. Agradeço à
EFTAo enorme contributo profissional e pessoal que me proporcionou, tornando tudo isto
possível”. |
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