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A TODOS OS QUE NESTE ANO COLABORARAM COM A FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO DOS NOSSOS FORMANDOS,  

O NOSSO AGRADECIMENTO 

GaTens - Gabinete  

Técnico de Engenharia e  

Sistemas, Lda.  

Serralharia 

Lagoense, Lda.  

Isaías Martins Serralharia - Unipessoal, Lda.  

S. R. Motos 

 

CanSat Portugal 

No âmbito do Concurso CanSat Açores, a APRODAZ, representada por uma equipa constituída por quatro formandos 

e um formador do 1º ano do Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, deslocou-se à ilha de Santa Maria 

para lançar o seu micro-satélite, com o volume equivalente a uma lata de refrigerante, de uma altitude de 1000 

metros. Este micro-satélite tinha duas missões a cumprir, uma missão primária obrigatória (medir a temperatura do 

ar e a pressão atmosférica e transmitir estes parâmetros, por telemetria, para a estação terrestre, pelo menos uma 

vez por segundo) e uma missão secundária definida pela equipa. Este concurso propiciou o primeiro contacto com 

projetos relacionados com a tecnologia aeroespacial, tendo ainda potenciado a aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos pelos formandos durante o curso. 

PROJETO “ÓCULOS DE SOL” 

Este projeto partiu de um desafio que a Câmara Municipal de Pon-

ta Delgada lançou à APRODAZ e que a formanda Dina Ponte, do 2º 

ano do Curso Técnico de Desenho de Construções Mecânicas, exe-

cutou. A criação de um suporte para bicicletas a colocar na Praia 

das Milícias foi o mote para a inspiração da formanda que teve 

que conjugar o tema com a finalidade e a facilidade de execução 

do mesmo. Assim nasceu o Projeto “Óculos de Sol”, que foi esco-

lhido por ser original, por obedecer à temática da praia e por res-

peitar o orçamento estipulado.  

ASISM NA ESCOLA 

Com o intuito de sensibilizar os formandos 

para a necessidade de compreensão e res-

peito pela diferença, a Associação de Sur-

dos da Ilha de São Miguel dinamizou uma 

ação de sensibilização junto dos forman-

dos do 3º ano do  Curso Técnico de Siste-

mas de Informação Geográfica. A ação 

teve início com a apresentação da Associa-

ção e do papel que desenvolve junto de 

toda a comunidade. Seguiu-se um debate 

sobre a diferença entre “língua” e 

“linguagem” e a aprendizagem do abece-

dário da língua gestual, assim como das 

expressões mais utilizadas no dia-a-dia. A 

sessão decorreu com grande entusiasmo e 

muito humor, tendo-se alcançado os obje-

tivos inicialmente propostos. 
DIA ABERTO NA UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

A convite da Universidade dos Açores, os formandos do 3º ano do 

Curso Técnico de Sistemas de Informação Geográfica participaram 

no “Dia Aberto” promovido por esta instituição de ensino, com o 

objetivo de dar a conhecer a mesma e a sua oferta formativa. Os for-

mandos foram recebidos por um anfitrião na Aula Magna e realiza-

ram depois uma visita guiada pelos diversos departamentos. O dia 

terminou com um lanche e a atuação da tuna masculina. 



 

 

 

Enquadrada no Roteiro da Igualdade, desenvolveu

-se na Escola a ação de sensibilização “Antes de 

me discriminares, conhece-me” promovida pela 

Direção Regional da Juventude e pelo C.I.P.A. – 

Centro de Informação, Promoção e Acompanha-

mento de Políticas de Igualdade. Dirigida a todas 

as turmas, a sessão liderada por N’Zinga Oliveira 

seguiu uma estratégia de pergunta-resposta, 

assim como a formulação de afirmações e comen-

tários provocatórios com o intuito de estimular a 

participação de todos, objetivo largamente conse-

guido. O tema da discriminação nas suas mais 

variadas formas foi, assim, trabalhado com recur-

so a atividades e dinâmicas de grupo que permiti-

ram o envolvimento ativo dos formandos e, desta 

forma, a incorporação dos conceitos e o desenvol-

vimento de uma consciência para o exercício de 

uma cidadania ativa.  

 

 

 

 

 

Para comemorar o final do ano letivo, realizou-se uma atividade de Geoca-

ching que envolveu todas as turmas da Escola num animado périplo pelos 

espaços mais emblemáticos da cidade de Ponta Delgada. Cada turma saiu 

acompanhada por um formador e munida de um envelope com as indicações 

necessárias para a busca dos diversos postos a encontrar. Para a maioria dos 

formandos, este foi o primeiro contacto com o Geocaching, o que tornou a 

sua participação mais estimulante e contribuiu para o seu enriquecimento. 

Toda a atividade se pautou por um saudável espírito de competitividade. De 

destacar que saiu vencedor o 1º ano do Curso de Técnico de Eletrónica e 

Telecomunicações. 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Ao longo deste ano, os formandos dos 2º e 3º anos realizaram a sua Formação em Contexto de Trabalho nas mais diver-

sas empresas e serviços. Ao todo foram 36 os formandos do 2º ano, dos cursos de Técnico de Proteção Civil e Técnico 

de Desenho de Construções Mecânicas, que realizaram a sua primeira experiência de formação em contexto de traba-

lho, com uma duração de 280 horas. Os formandos do 3º ano, num total de 32, dos Cursos de Técnico de Sistemas de 

Informação Geográfica e Técnico de Gás, realizaram o seu segundo estágio, com a duração de 280 horas. Todo este 

esforço só foi possível com o apoio de muitas empresas, entidades e serviços que gentilmente se disponibilizaram para 

acolher os nossos formandos e com eles partilhar o seu saber-fazer, contribuindo, desta forma, para o sucesso da nossa 

missão. 

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

No início do mês de julho realizaram-se as apresentações das 

Provas de Aptidão Profissional dos cursos de Técnico de Sis-

temas de Informação Geográfica e Técnico de Gás. Nestas, os 

22 formandos finalistas puderam demonstrar os seus conhe-

cimentos e aprendizagens adquiridos ao longo dos três anos 

de curso perante um júri composto, essencialmente, por ele-

mentos com vasta experiência na área de formação de ambos 

os cursos. Agradecemos, desde já, a disponibilidade e a cola-

boração de todos os elementos do júri e a todos os formandos 

desejamos os maiores sucessos. 

PROJETO ESTUFA 

O projeto de construção de uma estufa pelos formandos do 2º ano do Curso Técnico de Desenho 

de Construções Mecânicas permitiu trabalhar e desenvolver competências técnicas, assim como 

estimular competências transversais ao desenvolvimento de qualquer profissional, nomeada-

mente a capacidade de trabalho em equipa e gestão da distribuição de tarefas. Desde a conceção 

e planeamento, à execução e implementação da solução técnica encontrada para a montagem da 

estufa, todos os formandos estiveram ativamente envolvidos. Assim, constituíram-se três gru-

pos de trabalho ficando cada um responsável por uma área da estufa. O grupo 1 ficou encarre-

gue do projeto e dimensionamento da estrutura; o grupo 2 ficou encarregue do dimensiona-

mento e escolha dos materiais da componente elétrica e eletrónica e o grupo 3 ficou responsá-

vel pelo projeto de dimensionamento e escolha dos materiais da componente de rega. 

O mundo tecnológico 

No âmbito do módulo “O mundo tecnológico”, da disciplina de 

Inglês, foi lançado o desafio da construção de um robot, aos 

formandos do 1º ano. Este teve como objetivos estimular a 

criatividade dos formandos, fomentar o trabalho em grupo e 

incentivar a prática da língua inglesa. Assim, com recurso aos 

mais variados materiais, muitos deles recicláveis e reutilizá-

veis, os robots foram construídos, passando-se, em seguida, à 

sua apresentação e descrição aos restantes colegas com 

recurso à língua inglesa. 

 

 

 

O concurso “Uma Nova Narrativa para a Europa” teve 

como objetivo promover o aprofundamento do conhe-

cimento dos jovens sobre a União Europeia em geral e, 

em simultâneo, estimular o desenvolvimento do seu 

espírito crítico e criatividade. Para concretizar estes 

objetivos, os formandos José Ponte, Mariana Vasconce-

los e Ruben Cabral, do 2º ano do Curso Técnico de Pro-

teção Civil, desenvolveram e criaram uma narrativa, 

colocada depois em vídeo e submetida ao Concurso 

“Sonhar e Construir a Europa”. De salientar a capacida-

de de iniciativa e o elevado nível de criatividade e auto-

nomia demonstrados pelo grupo de trabalho. 

BULLYING 
Mais uma vez a Associação Portuguesa 

de Apoio à Vitima – A.P.A.V. esteve na 

Escola, onde dinamizou ações de infor-

mação sobre bullying com o objetivo de 

sensibilizar os formandos do 1º ano 

para a necessidade de desenvolverem 

um espírito de tolerância e aceitação 

para com a diferença e adotarem com-

portamentos adequados em caso de 

serem vítimas ou testemunhas de bull-

ying. As ações foram complementadas 

com recursos pedagógicos atrativos 

como vídeos, cartazes e panfletos. 

GEOCACHING 

CONFERÊNCIA  

“O REGIME  AUTONÓMICO” 
 

No âmbito das comemorações dos 40 anos da Região Autóno-

ma dos Açores e com o objetivo de sensibilizar as novas gera-

ções açorianas para a pedagogia da Autonomia Regional, rea-

lizou-se na Escola uma sessão sobre a organização constitu-

cional do regime autonómico. A sessão teve início com o Sr. 

Deputado Joaquim Machado, que fez o enquadramento histó-

rico da Autonomia dos Açores, a que se seguiu uma apresen-

tação sobre o seu funcionamento atual, pelo Sr. Deputado José 

Andrade. A sessão foi amplamente participada pelos forman-

dos que colocaram diversas questões relativamente às vanta-

gens e desvantagens da insularidade.  

  

 


