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EDITORIAL

O regresso às aulas...
A 16 de setembro arrancou mais um ano letivo na nossa escola. Tiveram início as aulas para os formandos que transitaram para o 2º e 3ª
ano. Os formandos do 1º ano iniciaram o seu percurso formativo no
dia 30 de setembro os cursos de Técnico de Proteção Civil e Técnico

O saber e o saber-fazer são
ferramentas que se interligam nas
suas diversas formas, para se
construir algo. Neste trajeto de
construção idealiza-se o projeto
para que a obra nasça. Com o
nascimento da APRODAZ, em
2009, iniciamos um projeto que se
tem afirmado com o tempo, no
presente, e caminha seguro para o
futuro. Assim, com uma equipa
dinâmica nas várias frentes,
vamos continuar empenhados e
com os meios ao nosso dispor,
desenvolvendo a nossa missão de
formar jovens para o futuro e
acompanhando todas as fases do
progresso. Como tudo aquilo que
se faz deve ser divulgado, eis-nos
nesta missão de, através desta
newsletter e seguintes e com o
envolvimento ativo dos nossos
formandos e formadores, poder ir
dando cumprimento à divulgação
das nossas principais atividades,
como
melhor
forma
de
dinamização da nossa missão.
“FORMAR PARA

de Desenho de Construções Mecânicas, cada um com 23 formandos.
Até ao final de dezembro, terminaram mais cinco cursos desenvolvidos ao abrigo da Portaria Reativar. Aos 62 formandos dos cursos de
Serralheiro Civil, Eletromecânico de Eletrodomésticos, Higiene e
Segurança no Trabalho, Operador de Eletrónica Industrial e Equipamentos e Técnico de Gás desejamos boa sorte nesta nova etapa da sua
vida que agora se segue.

CLUBE EUROPEU TEAM AZ
No âmbito da criação e desenvolvimento de um Clube Europeu na
nossa Escola, os formandos do Curso de Técnico de Proteção Civil
iniciaram já as suas atividades e, desta feita, decidiram participar no
concurso “A diversidade vista pelos mais novos”, desenvolvido pela
A.I.P.A. – Associação dos Imigrantes nos Açores, no âmbito da III
edição da Promoção da Interculturalidade a nível municipal. O objetivo foi desafiar os formandos a retratarem o tema da diversidade e
do diálogo intercultural através de várias expressões artísticas. A
nossa Escola participou com a pintura da autoria do formando José
Martim Oliveira da Ponte.

GANHAR O FUTURO”
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Diretor Geral
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NATAL NA ESCOLA

Empreendedor por
Um Dia!!

No passado dia 17 de dezembro realizámos a nossa Festa de Natal com a presença e
participação ativa dos nossos formandos e formadores. O programa incluiu um Chá

No

âmbito

Projeto

Europeu, iniciativa dinamizada pelos formandos do Curso Técnico de Proteção Civil

Empreendedora:

e a formadora Ana Soares que, no âmbito da participação no Clube Europeu,

O caminho para o Sucesso!”,

convidaram os restantes cursos a contribuir. Seguiu-se um momento de música ao

os formandos dos cursos de

vivo, dinamizado pelos formandos Ivo Raposo e Carina Baganha, do curso Técnico

Técnico

e

de Sistemas de Informação Geográfica; pela formanda Tânia Aguiar do curso Técnico

Telecomunicações e Técnico

de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e pelo formador Pedro Câmara. O

“Educação

de

Frio

de
e

do

Eletrónica

Climatização

criaram e desenvolveram um
negócio numa manhã, na

Jogo do Bingo, que se seguiu depois, também atraiu a comunidade educativa. A festa
terminou com um momento lúdico-desportivo, dinamizado pelo formador João
Marques, com a especial colaboração da professora Denise Cassis, que trouxe à
escola uma mega-aula de Zumba. Ao longo desta quadra foram ainda desenvolvidas

cidade de Ponta Delgada.

outras atividades, como o Concurso dos Contos de Natal, a recolha de bens para um

Assim, no dia 9 de dezembro,

cabaz solidário e a decoração do recinto

apesar do mau tempo, os

escolar!

nosso s

empreendedores

estiveram no centro da cidade
a vender os seus produtos aos
transeuntes. De destacar a
presença de produtos típicos
da

região

como

as

malassadas, os bolos lêvedos,
as compotas ou o ananás,

Numa lógica de

assim como de produtos da

integral dos nossos formandos,

época, como as castanhas

continuamos a contar com a

assadas e os amendoins com

colaboração

açúcar, tão típicos nas mesas

Associação dos Consumidores

de Natal.

da Região Açores na dinamiza-

da

formação

ACRA—

ção de sessões de esclarecimento.
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