PROTEÇÃO CIVIL PARTICIPA EM EXERCÍCIO MILHAFRE
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No passado mês de outubro, os formandos do curso de Técnico de Proteção
Civil tiveram a oportunidade de observar um simulacro promovido pela SAAGA
– Sociedade Açoriana de Armazenagem de Gás, S.A., o qual recebeu a designação de Exercício Milhafre, e que envolveu os serviços de proteção civil, municipal e regional, e os bombeiros. No terreno, os formandos foram distribuídos
por pontos estratégicos de observação no Centro de Operações de Emergência e
à saída de cada organização localizada na zona envolvente à SAAGA, acompanhando a respetiva evacuação. No final do exercício, a turma participou, ainda,
na reunião de debriefing, onde foram debatidos os pontos essenciais do exercício. A presença dos nossos formandos foi alvo de uma apreciação positiva por
parte de todos os envolvidos.

ECO-ESCOLAS
A atividade de cariz ambiental desenvolveu-se
no âmbito do projeto Eco-Escolas e envolveu
os formandos do curso de Técnico de Sistemas
de Informação Geográfica e Técnico de Desenho de Construções Mecânicas. Num primeiro
momento, os formandos apresentaram-se com
uma peça de roupa verde, chamando a atenção
dos restantes membros da comunidade escolar.
Esta situação motivou, desde logo, comentários
e expressão de ideias e opiniões entre todos.
Num segundo momento, os formandos escolheram um tema alusivo à preservação do ambiente. Para tal, criaram um slogan, escolheram
uma imagem, o texto argumentativo e o logótipo e, assim, elaboraram uma publicidade institucional. Desta grande azáfama, surgiram os
cartazes publicitários que foram afixados na
Escola, a fim de consciencializar toda a comunidade escolar sobre a temática da Ecologia.
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“A LENDA DAS HORTÊNCIAS”
A turma do curso REATIVAR Escolar realizou, no âmbito da disciplina Linguagem e Comunicação, sob a orientação da professora Rita Prazeres, uma atividade que consistiu na elaboração de uma lenda a partir
de uma realidade da ilha de São Miguel. Após a apresentação de todas
as lendas, os formandos votaram naquela que os leitores têm oportunidade de ler a seguir.
«Há muitos séculos atrás, no tempo dos reinos, existia a Ilha
dos Amores, que veio a chamar-se ilha de São Miguel. Nesta ilha, habitava o rei Miguel com os seus dois filhos, o príncipe Carlos e a princesa
Hortência. O príncipe Carlos era um jovem ausente e calado, a princesa
Hortência era o oposto do irmão, sendo uma linda jovem de olhos
azuis, generosa e muito extrovertida. Certo dia, o reino foi assombrado
por uma terrível doença em que padeceram muitos súbditos e também a
sua princesa Hortência. O rei Miguel tentou tudo para salvar a sua filha
mas Hortência acabaria por morrer. O reino tornou-se um lugar triste,
amargurado pela tristeza do rei que não conseguia viver sem os lindos
olhos azuis de sua filha. O príncipe Carlos, cansado de ver a tristeza do
pai, lembrou-se de plantar em toda a ilha lindas flores azuis, para que o
reino ganhasse vida e alegrasse o pai. O rei, vendo a ilha toda azul,
ficou feliz porque as flores lhe lembravam a linda filha. Assim, o rei
resolveu batizar as flores de Hortência para que perpetuasse o nome da
filha para sempre. Ao longo dos séculos, nas estradas da ilha de São
Esta lenda foi criada pelos
formandos Rui Ventura, Rui
Martins, Sandra Sousa e
Susana Carvalho.

No enquadramento do novo ano formativo 2014/2015, perante a nobre
missão de educar e formar jovens e
ativos, a APRODAZ inicia uma nova
etapa com formandos que passam do
ano transato e outros novos que iniciam o seu percurso. A par disso, no
âmbito do cumprimento do nosso
dever, conjugamos o nosso trabalho
em prol do futuro da nossa sociedade,
neste caso, valorizando os recursos
humanos da Região. Neste período
menos bom em termos económicos e
com reflexos sociais no emprego/
desemprego, temos de continuar a
levar por diante os desafios emergentes das várias transformações em curso, aproveitando-se o melhor possível
os recursos emergentes do novo Quadro Comunitário de Apoio, cuja execução se inicia em breve. Respondendo aos novos desafios, vamos contribuir com a nossa quota-parte para o
desempenho de mais uma missão.
Com uma boa equipa técnica e todo o
demais pessoal trabalhador da APRODAZ, num amplo espírito de envolvimento, continuaremos a dar corpo a
mais um projeto em curso.
“Sempre a apostar na valorização
dos recursos humanos.”
Um Bom Ano de 2015
António José Gaspar da Silva
Diretor Geral
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“Antes de me discriminares, conhece-me”
Foi no mês de setembro que as turmas de Técnico de Gás, 3º ano, e de
Proteção Civil, 2º ano, participaram na palestra intitulada “Antes de me
discriminares, conhece-me”, promovida pela Direção Regional da
Juventude e pelo CIPA, enquadrada num projeto regional que se propõe
a articular a luta contra as discriminações e a violência doméstica, com a
intervenção social através da arte, mediante eventos e atividades que
permitiram, também, aprofundar o conhecimento dos/as jovens e dos/as
que ocupam um papel fundamental na sua formação e integração social,
sobre o princípio da igualdade. Ambas as sessões ocorreram na disciplina de Português, sob orientação do professor Pedro Paulo Câmara, contando com a participação de Susana Teles Margarido e N´Zinga Oliveira.

ENSINO PÚBLICO & PRIVADO:
QUE DESAFIOS?
No âmbito do projeto Parlamento dos Jovens, que
tem como objetivo principal incentivar o interesse
dos jovens pela participação cívica e política, sublinhando, desta forma, a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu
presente e futuro, a professora Ana Soares, coordenadora do programa, começou já a desenvolver as
atividades inerentes à primeira fase do programa: a Sessão Escolar, composta
por uma campanha eleitoral e debates sobre o tema escolhido para este ano
letivo. O tema deste ano é “Ensino Público e Privado: Que desafios?”. Seguese, depois, a segunda fase do programa (Sessão Regional) onde as escolas inscritas da Região Autónoma irão demonstrar as suas capacidades de argumentação na defesa das suas ideias, sendo nesta aprovados os Projetos de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.
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FESTA DE NATAL

“À conversa com…um artista do mundo!”

No passado dia 16 de dezembro realizámos a nossa Festa de Natal com a presença e participação ativa dos nossos formandos e formadores. O programa incluiu um Chá Natalício,
jogos tradicionais, jogos matemáticos, sessões de bingo e uma exposição fotográfica de trabalhos dos formandos do curso de Técnico de Recuperação do Património Edificado. Ao
longo desta quadra, foram ainda desenvolvidas outras atividades alusivas à época, como o
concurso de árvores de Natal, elaboradas com recurso a materiais reciclados, de que saiu
vencedor o curso Reativar de Técnico de Instalações Elétricas com uma árvore muito original e a atividade “Cabaz Solidário”, realizada no âmbito do Clube Europeu Team Az, seguindo as linhas orientadoras do Ano Europeu para o Desenvolvimento: o nosso mundo, a nossa
dignidade, o nosso futuro. Pretendeu-se, desta forma, sensibilizar os formandos, enquanto
cidadãos europeus, para as políticas de desenvolvimento da União Europeia e para o seu
papel enquanto um dos principais agentes mundiais na luta contra a pobreza. Assim, todas as
turmas foram desafiadas a angariar bens que reverteram a favor do Centro Social e Paroquial
de São Roque.

No âmbito do projeto “Escola mais voluntária, Ambiente menos poluído”, os formandos do curso de Técnico de Recuperação do
Património Edificado desenvolveram diversos logótipos para a imagem do projeto. O
logótipo vencedor é da autoria dos formandos Tatiana Moniz, Marta Silva, Jéssica
Pimentel e João Viana.

VISITA À
IGREJA DE SÃO JOSÉ

CONCURSO
ARTISOCIAL

Os formandos do curso de Técnico de
Recuperação do Património Edificado realizaram diversas visitas de estudo ao património da nossa cidade. Nesta visita, orientada pela formadora Sílvia Santos, puderam
inteirar-se do trabalho de recuperação e
restauro que está a ser realizado na Igreja de
São José.

A participação dos nossos formandos Alexandra Soares e José
Ponte (do curso de Técnico de
Proteção Civil, 2º ano) e Dina
Ponte (Técnico de Desenho de
Construções Mecânicas, 2º ano)
nesta atividade desenvolveu-se no
âmbito da disciplina de Área de
Integração, com o objetivo de
abordar a necessidade de combater todas as formas de desigualdade social. Os formandos elaboraram uma história em aguarela
sobre violência doméstica, que,
posteriormente, filmaram e compuseram em vídeo para o respetivo concurso. Os formandos foram
premiados com o primeiro prémio
na categoria de vídeo.

Dia Europeu das Línguas
A atividade foi dinamizada pela professora da disciplina de Inglês, Ana Reis, e abrangeu as turmas do 2º e 3º anos. Cada turma envolveu-se numa dinâmica diferente, sob o
objetivo comum de sensibilizar os formandos para a aprendizagem de outras línguas
assim como despertar a consciência para a diversidade
de línguas existentes na União Europeia. As atividades consistiram na construção de um quiz; distribuição de cartões com a mesma palavra escrita em diversas línguas e a elaboração de um cartaz alusivo ao dia
celebrado. Para o efeito, todos os formandos realizaram um extenso trabalho de pesquisa.

No passado mês de novembro, a Escola promoveu um encontro artístico na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada subordinado ao tema “À conversa com…um artista do mundo!”. Esta iniciativa contou com a presença do Diretor
Artístico da MiratecArts, Terry Costa, que apresentou alguns projetos e concursos
a decorrer. Neste encontro, estiveram presentes todos os formandos da Escola,
acompanhados por alguns formadores, com o objetivo de os sensibilizar para uma
envolvência mais ativa, como forma de dinamização das artes e um estímulo de
descoberta de novas vocações para aquele mundo.

Educação Empreendedora:
O Caminho do Sucesso!
No dia 4 de novembro realizou-se a primeira visita de acompanhamento da Direção Regional da Juventude, no âmbito do
Projeto “Educação Empreendedora: O
Caminho do Sucesso!”. Este ano, estão
envolvidos os formandos do curso de Técnico de Sistemas de Informação Geográfica. A visita permitiu dar início ao trabalho
que os formandos vão desenvolver ao
longo deste ano.

LITERATURA RADICAL
No fim de semana de 12 a 14 de dezembro, no âmbito da disciplina de Português, sob a orientação do professor Pedro Paulo
Câmara, os formandos do curso de Técnico de Gás tiveram a oportunidade de (re)descobrir, de forma original e dinâmica, o
mundo da poesia e da prosa através da atividade Literatura Radical, que teve como mote a expressão latina mens sana in corpore sano (mente sã em corpo são). A atividade, que decorreu nos Ginetes, contou com momentos de partilha cultural onde a
literatura foi o ponto de partida. Para além de conversas descontraídas com os escritores Mª Amélia Meireles, Patrícia Carreiro
e Tiago Paquete, e a palestrante Susan Burkat Trubey, os formandos puderam analisar poemas de diversos autores portugueses. Houve ainda tempo para momentos de relaxamento com caminhadas, sessões de Qi Gong Creative, Rappel Literário e
movimentos Tao, com a antropóloga Suzana Santos. Para a realização desta atividade, contribuíram a Junta de Freguesia de
Ginetes, o Agrupamento 1065 dos Escuteiros de Ginetes e os diversos participantes já citados. A todos deixamos o nosso
reconhecimento e agradecimento pelo contributo prestado.

HALLOWEEN
No âmbito da disciplina de Inglês, a professora Ana Reis desafiou todas as turmas a transformarem a
sua sala numa casa assombrada, numa clara alusão ao Halloween. Da criatividade dos formandos, surgiram verdadeiros quartos dos horrores que foram, depois, visitados por todas as turmas. O júri, composto pelos delegados de todas as turmas, por professores e por elementos da Direção, procedeu à
votação e eleição da sala vencedora. Assim, apesar de ter havido apenas um vencedor, a turma do 3º
ano do curso de Técnico de Gás, é de realçar que todas as salas estiveram muito bem decoradas e animadas com efeitos especiais, pelo que a votação foi renhida.

