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O CanSat Portugal é um projeto educativo da Agência Espacial Europeia (E.S.A.), com o 

objetivo de proporcionar aos estudantes portugueses a primeira experiência em pro-

jetos relacionados com a tecnologia aeroespacial. A Missão CanSat implica um grande 

envolvimento e capacidade dos estudantes para trabalharem em equipa num ambien-

te que reproduz um cenário real de operação, potenciando a aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso escolar, assim como uma apren-

dizagem baseada na resolução de problemas. O principal objetivo é a construção e 

configuração de um micro-satélite em forma de lata que, após ser lançado por um 

foguete de uma altitude de 1000 metros, irá executar uma missão definida pelos for-

mandos. Na fase regional estão a concurso 16 projetos, sendo um deles o PROCAST, 

nome da equipa constituída por 4 formandos do curso de Técnico de Eletrónica e 

Telecomunicações  da APRODAZ e o formador Ricardo Mousinho, orientador do proje-

 to. 

CanSat Portugal 

Quadro de Honra e Quadro de Excelência 

No seguimento da reunião de Direção Geral, ocorrida 

no mês de outubro, foi aprovado o regulamento especí-

fico do Quadro de Honra e Quadro de Excelência da 

APRODAZ. Assim, a partir deste ano, os formandos que, 

em cada ano letivo, tenham evidenciado valor e exce-

lência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou 

social, receberão, em cerimónia a realizar no início do 

ano letivo subsequente, um diploma referente aos qua-

dros acima mencionados. Não obstante, as listas com o 

nome dos formandos a constar no Quadro de Honra e 

no Quadro de Excelência serão afixadas na Escola e as 

mesmas serão ainda divulgadas no site e newsletter da 

Escola. 

Jogos Desportivos Escolares 

 
CARNAVAL 2015   

No passado dia 13 de fevereiro, à semelhança de anos transatos, os nossos formandos integraram o Corso Car-

navalesco dinamizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que percorreu as principais ruas da cidade  

num ambiente de grande folia e animação.  

COLABORAÇÃO COM A A.P.A.V.  

Ao longo do mês de janeiro e fevereiro contámos 

com a colaboração da A.P.A.V. – Associação Portu-

guesa de Apoio à Vitima, que dinamizou, junto dos 

nossos formandos, sessões sobre a (In)Segurança 

na Internet. No curso Reativar a sessão debruçou-

se sobre a “(In)Segurança na Internet: o que os 

pais precisam saber”, enquanto que nos cursos do 

1º ano do Ensino Profissional as sessões visaram a 

preocupação com a “(In)Segurança na Internet: 

redes sociais e novas tecnologias”.  Em todas as 

sessões foram várias as questões colocadas pelos 

formandos, o que revela o interesse neste tema. 
Parcerias 

No passado mês de janeiro o Centro de Estimulação e Rea-

bilitação Cognitiva – Ativa-A-Mente reuniu com a APRO-

DAZ para apresentar os seus serviços e dar a conhecer o 

seu âmbito de intervenção. Da mesma forma, neste mês de 

março, o Consultório Médico Infinito apresentou e dispo-

nibilizou os seus serviços à nossa Escola, nomeadamente, 

acompanhamento clínico e psicológico para jovens com 

idades entre os 14 e os 24 anos de idade.  

 "A ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades." de Dietrich Bonhoeffer 

Vencedor de setembro: Carlos Jesus (T. Gás 3º ano) 

Por iniciativa dos formandos José Paulo Machado 

Sousa e Paulo Alexandre Sabino Melo, do curso Téc-

nico de Eletrónica e Telecomunicações, a Escola 

Profissional da APRODAZ participou no Concurso de 

Ideias para o Logótipo da XXVI Edição dos Jogos 

Desportivos Escolares. De realçar a capacidade cria-

tiva e empreendedora dos formandos que fez com 

que a nossa Escola tenha sido a única Escola Profis-

sional participante deste concurso.  

 "Os tristes acham que o vento geme; os alegres acham que ele canta." de Luiz Fernando Veríssimo  

Vencedor de outubro: Alexandre Maia (T. Gás 3º ano) 

 "O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive." Padre António Vieira.  

Vencedor de novembro: Carlos Jesus (T. Gás 3º ano)  

 “A vida não é a que cada um viveu, mas a que recorda e como 

a recorda para contá-la." de Gabriel Garcia Marquez 

Vencedor de fevereiro: Alexandre Maia (T. Gás 3º ano)  

 "A persistência é o caminho do sucesso." de Charles Chaplin 

Vencedor de janeiro: Rita Pacheco (T.R.P.E. 1º ano) 

A FRASE DO MÊS 

O grupo pedagógico de Português tem dinamizado a atividade "Frase do Mês", que pretende desen-

volver o espírito crítico dos formandos, possibilitando que estes expressem a sua opinião pessoal, 

através de um comentário, a partir de uma determinada frase-citação.  



EMPREENDEDOR POR UM DIA! 

No âmbito do projeto Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso! os formandos do curso de Técnico de Sistemas de 

Informação Geográfica deslocaram-se ao centro da cidade de Ponta Delgada para implementarem as ideias de negócio pro-

jetadas desde o início do ano letivo. Assim, durante três horas, os formandos tentaram rentabilizar o investimento inicial, 

comercializando produtos, na sua maioria regionais, aos transeuntes, que se deleitaram com a originalidade e criatividade 

da iniciativa. 

 
Desde janeiro, o Projeto Escola Mais Voluntária, 

Ambiente Menos Poluído desenvolveu duas atividades. 

O Dr. Diogo Caetano, dos Amigos dos Açores, dinami-

zou uma ação de sensibilização sobre poluição ambiental, centrada essencial-

mente nos Resíduos Sólidos Urbanos, na identificação e diferenciação destes e no 

papel de cada um na triagem dos mesmos. Em março, realizou-se a ação de lim-

peza e recolha de resíduos nas praias do Pópulo e Milícias, que contou com a 

colaboração da Câmara Municipal de Ponta Delgada na cedência do transporte 

coletivo e recolha dos resíduos no final da atividade. Terminada a ação de limpe-

za, houve ainda tempo para uma pequena partida de futebol de praia entre todos 

os participantes, sob a orientação do formador de Educação Física, João Marques. 

A atividade juntou, assim, as boas práticas ambientais e a prática de estilos de 

vida saudáveis. Como relatado pelos participantes, a ação permitiu conhecer “in 

loco” a realidade da poluição nas praias e ajudar a mudar alguns hábitos. O pro-

jeto foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Empreendedorismo, Inovação e 

Competitividade e permitiu cruzar o perfil do empreendedor com o perfil do    

 voluntário.  

PARLAMENTO DOS JOVENS 

No passado mês de fevereiro, os formandos Ale-

xandra Soares e Francisco Medeiros, deputados 

eleitos para representarem a APRODAZ na Sessão 

Regional do Parlamento dos Jovens, deslocaram-

se, juntamente com a professora coordenadora 

do Programa, Ana Soares, à cidade da Horta, para 

participarem na segunda fase da iniciativa. Nesta, 

os deputados de 37 Escolas tiveram oportunida-

de de experienciar a vivência de uma sessão par-

lamentar, demonstrando as suas capacidades de 

argumentação na defesa dos seus Projetos de 

Recomendação. Também aqui foram eleitos os 

deputados que vão representar a Região na ses-

são Nacional, a decorrer em Lisboa no mês de 

maio. 

 SIMULACRO DE 

INCÊNDIO 

No passado mês de janeiro, no âmbito da disciplina de Organização, Gestão e Pla-

neamento, do curso de Técnico de Proteção Civil, realizou-se, nos dois polos da 

Escola, um simulacro de incêndio e evacuação. A participação ativa dos forman-

dos deste curso visou o desenvolvimento de competências no campo do planea-

mento de emergência e concretização de medidas de autoproteção, cujo treino 

constitui uma peça fundamental. O simulacro assentou na ocorrência de um 

incêndio que levou à evacuação do edifício e contou apenas com os recursos 

internos, pretendendo-se, assim, efetuar um teste ao Plano de Segurança Interno 

da Escola e preparar toda a comunidade escolar para o papel vital que devem 

assumir na prevenção de situações de risco, agindo em conformidade com as nor-

mas em vigor no caso de catástrofe ou incêndio. 

 

De forma a comemorar o Dia Mundial da Poesia, a 21 de março, 

numa atividade dinamizada pelo Grupo Pedagógico de Portu-

guês, as turmas de Técnico de Recuperação de Património Edifi-

cado e de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, 1º ano, pro-

cederam à elaboração de telas poéticas inspiradas em poemas de 

autores portugueses e consequente montagem de uma exposi-

ção. Pretendeu-se, para além de celebrar o dia em questão, dotar 

os espaços comuns da Escola de criatividade e cultura. As restan-

tes turmas da Escola participaram na atividade através da vota-

ção na sua tela favorita. Assim, após apurados os 106 votos, foi 

vencedora a tela número 1, alusiva ao poema Amar, de Florbela 

Espanca, com 34 votos, sendo que o grupo responsável pela sua 

construção foi constituído pelos formandos Jéssica Vasconcelos; 

Jéssica Pimentel;  Tatiana Moniz; Ronaldo Furtado; Andrew 

Rodrigues e Alexandra Silva. 

Dia Mundial da Poesia 

Juventude em Foco: do Sonho à Ação! 

No âmbito do Projeto Juventude em Foco: do Sonho à Ação, a Direção Regional da Juventude esteve 

na nossa Escola a dinamizar sessões de apresentação a todos os formandos, com o intuito de pro-

mover a participação cívica dos jovens, incentivando-os a cooperar com os decisores políticos no 

fomento de políticas de juventude que contribuam para o desenvolvimento da Região, debater 

ideias e procurar soluções para os problemas que afetam o quotidiano dos jovens e contribuir para 

a melhoria das condições de vida dos jovens. As áreas de intervenção deste projeto são: o emprego, 

o empreendedorismo, a investigação, as indústrias criativas, o ambiente, a Europa 2020 e o volun-

tariado.                   

 


