REATIVAR ESCOLAR
No passado mês de fevereiro, os
formandos do Curso Reativar
visitaram a A.I.P.A. – Associação
dos Imigrantes nos Açores,
acompanhados da formadora Maria
José Raposo, no âmbito da
abordagem dos problema s
existentes nas boas práticas de
cidadania. No âmbito da disciplina
Liberdade e Responsabilidade
Democráticas, a formadora Ana
Soares dinamizou uma visita de
estudo à Biblioteca Municipal
Ernesto do Canto, onde foi possível
visitar a exposição Teófilo Braga e
ter um contacto com documentos e
personalidades de renome da
cultura açoriana, bem como
desenvolver o espírito crítico e a
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reflexão. No âmbito da disciplina
de Cultura, Língua e
Comunicação, o formador Pedro
Câmara realizou uma vista de
estudo ao Coliseu Micaelense, com
o objetivo de incentivar e estimular
o gosto por diferentes formas
artísticas, a criatividade e
imaginação e ainda interiorizar
conceitos do género dramático. No
âmbito da disciplina Processos e
Técnicas de Negociação, o
formador Carlos Mota organizou
uma visita aos estúdios da RTP –
Rádio e Televisão Portuguesa e ao
Jornal Açoriano Oriental. As visitas
permitiram conhecer e acompanhar
o dia-a-dia de dois organismos
veiculadores de comunicação da
R.A.A.
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MAIS EUROPA, MAIS TU

III TORNEIO DE
FUTEBOL
No passado dia 29 de março decorreu o
III Torneio de Futebol da APRODAZ,
que se desenvolveu num ambiente de
fair play, fomentando a união e espírito
de equipa entre a comunidade educativa.
A vitória coube à equipa do Reativar
Escolar que, num clima de euforia,
arrecadou o troféu.

No âmbito do concurso “Mais Europa, Mais Tu”,
desafio organizado pelo Gabinete da Eurodeputada Patrão Neves e lançado aos Clubes Europeus,
o Team AZ viu o seu trabalho reconhecido e premiado. Com o objetivo de promover informação
sobre a União Europeia e motivar os cidadãos a
participarem nas decisões do Parlamento Europeu
através do voto, os formandos criaram uma campanha de sensibilização que irá ser dinamizada
junto da comunidade educativa. Esta iniciativa
permitiu levar a Bruxelas a formadora Ana Soares
e a formanda Renata Raposo que, juntamente com
outros clubes europeus, conheceram de perto a
realidade da Comissão Europeia, bem como as
cidades de Bruxelas e Bruges.

Testemunho
“Foi a primeira vez que andei de avião. No dia 3 de março fomos
visitar o Parlamento Europeu, onde nos apresentaram um vídeo
dos trabalhos vencedores. Depois, fomos ver o gabinete onde a
Eurodeputada Patrão Neves desenvolve o seu trabalho. Ficámos a
conhecer mais sobre o Parlamento e o que os deputados fazem lá.
No dia 4 fomos à cidade de Bruges, onde pudemos desfrutar da
beleza daquela cidade, onde tudo era muito bonito e natural. A
viagem foi ótima, pois conhecemos pessoas magníficas e ficámos a saber mais um pouco sobre o Parlamento Europeu.“
Renata Raposo

EMPREENDEDORISMO
No dia 11 de fevereiro realizou-se a segunda visita de acompanhamento da Direção Regional da Juventude, no que concerne ao Projeto “Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!”. Neste estão envolvidos os formandos dos cursos
de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações e Técnico de Frio e Climatização. A visita permitiu trabalhar as ideias que
os formandos estão a desenvolver para participar no Concurso IdeiAçores, a decorrer já no final do mês de maio.

FESTA DA PÁSCOA
Encerrámos o 2º período com a Festa da Páscoa. Esta contou com a Feira da Ciência Viva, animada por cientistas dos cursos
de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente e Técnico de Gás que, sob a orientação da formadora de Física e
Química, Isabel Silva, criaram inúmeras experiências. A Matemática também não faltou com muitos jogos e quebra-cabeças,
desenvolvidos pelas formadoras Isaltina Almeida e Ana Baptista. Houve ainda espaço para uma competição de ping-pong e
uma aula da Salsa e Merengue, dinamizada pelo nosso colaborador Alfredo Molina.
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CARNAVAL 2014 À semelhança de anos transatos, os nossos formandos integraram o Corso Carnavalesco dinamizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada,
que percorreu as principais ruas da cidade no passado dia
28 de fevereiro. Polícias, ladrões ou bombeiros foram
algumas das fantasias que alegraram e deram vida à participação da APRODAZ.
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XX CAMPEONATO REGIONAL
DAS PROFISSÕES
Na semana de 17 a 21 de fevereiro realizou-se o XX Campeonato Regional das Profissões, que contou com a participação e envolvimento de muitos jovens das escolas profissionais da R.A.A. A APRODAZ esteve representada na profissão de Segurança e
Higiene no Trabalho pelo formando Samuel Medeiros, do 3º ano do curso Técnico de
Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente, que arrecadou o 3º prémio.

Parabéns pelo empenho e dedicação!

ENTREGA DE CARTEIRAS
PROFISSIONAIS AOS FORMANDOS
DO CURSO TÉCNICO DE GÁS

ZELA PELO TEU PLANETA
No passado dia 20 de fevereiro, os formandos do Curso Técnico de Gás, que terminaram o seu percurso formativo no ano
letivo 2012/2013, receberam as suas carteiras profissionais
de Instalador de Redes de Gás, Soldador de Cobre e Polietileno, Mecânico de Aparelhos a Gás e Técnico de Gás, atribuídas pelo Instituto Tecnológico do Gás, entidade certificadora
e reguladora do acesso à profissão e parceira da nossa Escola.
A atribuição destas carteiras é de grande importância, uma
vez que facilita o acesso dos nossos formandos ao mercado
de trabalho nesta área.

No âmbito do Concurso Europeu de Vídeo MARLISCO, que visa
incentivar e proporcionar uma oportunidade para os jovens
entrarem em contacto com a questão do lixo marinho e partilharem
as suas visões com o público Europeu, o TeamAZ desenvolveu um
guião e realizou as filmagens na Praia do Pópulo. Do trabalho de
montagem e edição resultou o vídeo “Zela Pelo Teu Planeta” que
podes
ver
em
http://www.youtube.com/
watchv=yD2WGScWlAs&feature=youtu.be

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
O Programa Eco-Escolas começou a ganhar vida com a participação das turmas do primeiro ano em desafios originais e divertidos.
Entre estes destacam-se o Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, onde a turma de Técnico de Desenho de Construções
Mecânicas está a desenvolver o projeto “Aproveitamento de Águas Sanitárias e Valorização Energética”; o concurso “Hortas
Bio”, desafio que pretende promover as hortas escolares; o concurso “Água que nos Une- Desertificação” e o Projeto “Europa
Sustentável”, que visa sensibilizar os formandos para as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável na União Europeia.

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
No presente ano letivo, a Formação em Contexto de Trabalho iniciou-se em janeiro com os formandos dos cursos do 3º ano. Em
abril e maio irão para estágio os formandos do 2º ano, Técnico de Gás e Técnico de Sistemas de Informação Geográfica. Esta
formação só é possível com a colaboração de todas as empresas que acolheram os estagiários, contribuindo para o sucesso da sua
formação.

VISITA AO I.P.M.A.
No passado dia 3 de abril, os formandos do Curso
Reativar Escolar, acompanhados pela formadora Rita
Prazeres, realizaram uma visita de estudo ao Instituto
Português do Mar e da Atmosfera. Após uma breve
caminhada, os formandos foram recebidos pelo diretor
do Instituto, o Sr. Diamantino Henriques, que os
encaminhou para um dos espaços exteriores, onde se
encontravam alguns equipamentos meteorológicos.
Nesse local, observaram, em primeiro lugar, o abrigo
meteorológico, dentro do qual existem vários
termómetros com funções distintas, que apresentam os
valores de humidade e da temperatura máxima e
mínima. Existe ainda no seu interior o registador de
temperatura.
Posteriormente,
assistiram
à
exemplificação do funcionamento do pluviómetro e
verificaram a temperatura do solo. Na sequência da
visita, os formandos dirigiram-se à sala de registos de
dados meteorológicos, onde ficaram a conhecer os

barómetros, as rotas e o sentido dos ventos. No final,
houve ainda tempo para o diretor referir o estudo que o
Instituto está a realizar sobre as alterações climáticas
para os próximos cem anos.
Os formandos do Curso Reativar Escolar S Tipo A

EXPOSIÇÃO “OS MATEMÁTICOS”
Sob orientação da formadora Isaltina Almeida, os formandos dos cursos do 1º e 2º anos realizaram uma exposição sobre figuras
célebres da Matemática que muito contribuíram para o que hoje sabemos e aprendemos na disciplina. Os trabalhos expostos
resultaram das pesquisas efetuadas pelos formandos num espírito de equipa.

