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Com o término do ano letivo, mais 

uma fase conclusiva decorreu na 

APRODAZ. Por um lado, uma etapa 

encerra para muitos dos formandos 

que, durante 3 anos, se esforçaram 

para alcançar o tão esperado reco-

nhecimento que lhes abrirá portas 

para um novo desafio; por outro, é 

chegada a pausa merecida para os 

formandos do 1º e 2º anos, que no 

próximo ano terão pela frente novos 

projetos e desafios e, por fim, será 

também o começo de uma nova 

fase, com o ingresso dos “caloiros” 

nos novos cursos. Ao olharmos para 

trás e ao vermos o quanto foi feito 

neste ano letivo, não podemos dei-

xar de mostrar a plena satisfação 

pelas iniciativas que deram vida à 

nossa Escola e permitiram que a 

imaginação de formadores e for-

mandos ganhasse vida e levasse o 

nome APRODAZ mais longe. A 

todos os que dão nome à APRO-

DAZ deixamos o nosso agradeci-

mento, pela estima e empenho 

demonstrados. Às empresas e insti-

tuições que acolheram os nossos 

formandos, quer em visitas de estu-

do, quer em Formação em Contexto 

de Trabalho, deixamos o nosso reco-

nhecimento e aos formandos que 

agora partem para novos desafios, 

igualmente deixamos votos de 

sucesso para um futuro promissor. 

 

Ana Rita Antunes 

Diretora Pedagógica 

 

 

 

CIÊNCIA NA ESCOLA 

No âmbito da 11ª Edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na 

Escola”, este ano subordinado ao tema “Ciência e tecnologia para a renta-

bilização dos recursos naturais”, a turma do 1º ano de Técnico de Desenho 

de Construções Mecânicas prossegue com o desenvolvimento do projeto 

de “Aproveitamento de Águas Sanitárias e Valorização Energética”. 

Este tem como objetivo poupar água potável utilizada nos lavatórios das 

instalações sanitárias, armazenar e reutilizar, produzindo energia elétrica 

através de uma turbina instalada na canalização à saída do lavatório. Ao 

projeto submetido, único premiado na ilha de São Miguel para a fase de 

desenvolvimento, foi atribuído um prémio  no valor de 500 euros pela 

Diretora Regional da Educação, Dra. Graça Teixeira.  

Metalaçor,  

Lda.  

Amílcar Silva 

Ribeiro Santos 

João Gabriel  

Soares Fernandes 

Drumond & Rebelo, Lda.  

Açorcabos  

A TODOS OS QUE NESTE ANO COLABORARAM COM A FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO DOS NOSSOS FORMANDOS,  

O NOSSO AGRADECIMENTO 

No passado dia 22 de maio decorreu, na Livraria Bertrand, a fase distrital do 

jogo de tabuleiro Rota 2020, que pôs em destaque questões relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável na União Europeia. Os representantes da Escola, 

Rodrigo Rosa e Paulo Miranda, da turma de Técnico de Desenho de Constru-

ções Mecânicas e vencedores da 1ª fase que decorreu na Escola, apesar de não 

terem ganho esta 2ª etapa, demonstraram estar atentos às temáticas do meio 

ambiente e das estratégias avançadas pela União Europeia para a criação de 

uma Europa Sustentável. 

 

EUROPA SUSTENTÁVEL - ROTA 2020 



 

 

 

IDEIAÇORES  

Ao longo do decorrente ano letivo os formandos dos cursos de Técnico de 

Eletrónica e Telecomunicações e Técnico de Frio e Climatização tiveram a 

oportunidade de participar na IV Edição do Projeto “Educação Empreende-

dora: O Caminho do Sucesso!”. Para o efeito, foram lançados vários desafios 

que culminaram no desenvolvimento de um projeto a apresentar no IV Con-

curso Regional do IdeiAçores. Assim, o projeto “Light Protect” foi apresen-

tado pelos formandos Ruben Arruda e Eduardo Raposo, que conceberam um 

dispositivo luminoso tendo em vista a sinalização e segurança de pessoas em 

circulação na via pública. Este foi reconhecido com a atribuição do segundo 

lugar no IV Concurso Regional IdeiAçores, que decorreu em Ponta Delgada 

entre 29 e 30 de maio. 

Maios invadem a APRODAZ 

No passado dia um de maio, a APRODAZ foi “invadida” por um conjunto de Maios, realizados 

pelas turmas do 1º ano, Téc. de Proteção Civil e Téc. de Desenho de Construções Mecânicas, a 

fim de celebrar o dia do trabalhador. No dia anterior à exposição, a turma de T.D.C.M., elabo-

rou um Maio, cuja crítica foi o racismo. Aos formandos do curso T.P.C. foi proposto dividir a 

turma em grupos e cada grupo elaborou o seu Maio, cujas temáticas foram diversas, desde a 

critica à falta de meios de um técnico de Proteção Civil, à falta de emprego, à poluição e aos 

riscos da internet. Todo este trabalho decorreu sob orientação da formadora de Português, 

Natércia Moura. 
No passado dia 21 de maio, a turma de Téc. de 

Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente, 

sob orientação do formador Pedro Câmara, 

participou nas atividades subordinadas ao Dia 

Mundial da Diversidade Cultural para o Diálo-

go, integradas no projeto da Direção Regional 

da Educação “Ler em Vários Sotaques”. Para 

assinalar esta data, a turma recebeu Susan 

Burkat Trubey, americana a residir na ilha de 

São Miguel há já uma década, e já possuidora, 

também, de cidadania portuguesa. A atividade 

consistiu num diálogo aberto e descontraído 

entre todos os envolvidos, provocando a refle-

xão constante acerca de ideias e temáticas 

como: a dignidade humana, a capacidade de 

decisão, a capacidade de improvisar e inovar, 

a necessidade de mudar, a necessidade de res-

peitar o “Eu” e o próximo. Ao longo da ses-

são, os formandos ainda tiveram a oportunida-

de de escutar poesia, da autoria de autores 

açorianos, lida e interpretada pela convidada. 

Dia Mundial da Diversidade 

Cultural para o Diálogo 

PEDDY  PAPER CULTURAL 
 
No passado dia 6 de junho, todas as turmas da 
APRODAZ participaram no 1º Peddy Paper 
Cultural, levado a efeito na nossa cidade. A 
atividade, organizada por João Marques, for-
mador de Educação Física, e Pedro Câmara, 
formador de Português, conciliou a atividade 
física com o (re)conhecimento cultural e artís-
tico, tendo como objetivos não só promover 
um estilo de vida saudável, mas também reve-
lar Ponta Delgada, proporcionando o acesso a 
espaços de relevo e fazendo despertar nos 
participantes a consciência da diversidade e 
riqueza cultural deste núcleo urbano. Desta 
forma, a atividade decorreu com a colabora-
ção e a hospitalidade do Museu Carlos Macha-
do, nomeadamente do Núcleo de Arte Sacra e 
do Recolhimento de Santa Bárbara, do Forte 
de São Brás, do Jardim José do Canto e do 
Centro Municipal de Cultura, sendo que ainda 
foram visitados outros espaços, como o Alto 
da Mãe de Deus e o campus da Universidade 
dos Açores. É de salientar a competitividade 
saudável que se instalou ao longo de toda a 
atividade, bem como o espírito de equipa e a 
animação.    

 

O projeto “Contributos Açorianos para a Economia Europeia” resultou 

de uma candidatura ao Concurso de Financiamento dos Clubes Europeus 

a que o Team AZ concorreu. O projeto teve como objetivos dar a conhe-

cer e valorizar os produtos regionais, sobretudo aqueles com nível de 

produção para exportação e a forma como esta contribui para a dinâmica 

económica da Região. A 1ª etapa foi visitar algumas das empresas pro-

dutoras e exportadoras, como a Cofaco Açores – Indústria de Conservas, 

a Fábrica de Licores “Mulher de Capote” e a Fábrica de Chá Gorreana. 

A 2ª etapa teve a sua concretização junto da comunidade escolar com a 

realização de uma mostra/degustação de produtos açorianos. A 3ª e últi-

ma etapa deste ambicioso projeto foi a realização de uma visita à Paisa-

gem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, classificada pela UNESCO, 

desde 2004, como região produtora vitivinícola.  

CONTRIBUTOS AÇORIANOS PARA  

A ECONOMIA EUROPEIA  

Estágio em Madrid 

Após a experiência bem-sucedida do verão pas-

sado, os formandos Ruben Arruda e Wilson 

Oliveira, do Curso de Técnico de Eletrónica e 

Telecomunicações, regressaram a Madrid, ao 

Centro de Desarrollos Tecnológicos: Observa-

tório de Yebes para, no âmbito do Projeto RAE-

GE (Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas 

e Espaciais), realizarem o estágio do 3º ano. 

Este período de formação permitiu-lhes apro-

fundarem os conhecimentos adquiridos ao lon-

go do curso, desenvolverem novas competên-

cias e tomarem contacto com um mercado de 

trabalho inexistente na Região. 

“A ÁGUA QUE NOS UNE” 

No âmbito da II Edição do Concurso Escolar “A Água que nos Une”, os formandos do Curso de 

Téc. de Proteção Civil viram a sua participação premiada com o 1º lugar na categoria Maquetas, 

sub-tema Geoparque Açores. Este concurso teve como objetivo, entre outros, sensibilizar os alunos 

e professores para a temática da “Desertificação”. A temática surge inserida no âmbito dos objeti-

vos das Décadas das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, da Biodi-

versidade e da Água. 

 

Ao longo deste ano, os formandos 

dos 2º e 3º anos realizaram a sua 

Formação em Contexto de Trabalho 

nas mais diversas empresas e servi-

ços. Ao todo foram 34 os formandos 

do 2º ano, dos cursos de Téc. Siste-

mas de Informação Geográfica e 

Téc. Gás, que realizaram a sua pri-

meira experiência de Formação em 

Contexto de Trabalho, com uma 

duração de 140 horas. Os formandos 

do 3º ano, num total de 57, dos Cur-

sos de Téc. Eletrónica e Telecomuni-

cações, Téc. Frio e Climatização, 

Téc. Segurança e Higiene no Traba-

lho e Ambiente e Téc. Sistemas de 

Informação Geográfica, realizaram o 

seu segundo estágio, com a duração 

de 280 horas. Todo este esforço só 

foi possível com o apoio de muitas 

empresas e serviços que gentilmente 

se disponibilizaram para acolher os 

nossos formandos e com eles parti-

lharam o seu saber-fazer, contribuin-

do, desta forma, para o sucesso da 

nossa missão. 

Formação em Contexto de Trabalho 

Exposição Leonardo da Vinci  

No âmbito da disciplina de Física e Química a formadora Isabel Silva propôs aos formandos do Curso de 

Téc. de Desenho de Construções Mecânicas o desenvolvimento do projeto "Museu Leonardo da Vinci", 

que consistiu na construção de vários trabalhos em madeira (catapulta, carro de boi, bicicleta, ponte móvel, 

parafuso aéreo, martelo, relógio e balança), remontando-se, assim, à época do grande inventor, destacado 

pela sua técnica, perícia e imaginação. Os trabalhos deram origem a uma exposição, aberta a toda a comu-

nidade educativa, onde foi possível destacar a originalidade dos trabalhos apresentados.  


