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A TODOS OS QUE NESTE ANO COLABORARAM COM A  

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO DOS NOSSOS 

FORMANDOS, O NOSSO AGRADECIMENTO 

Paulo Brasil 

Serralharia 

Lagoense 

Sr Motos 

Top  

Célula 

Electro Araújo 

  

 

Decorreu, no mês de março, o XXI Campeonato Regional 

das Profissões, este ano, na Escola Profissional da Praia da 

Vitória, ilha Terceira. Em competição estiveram 11 profis-

sões, 48 concorrentes e 33 jurados e foi a primeira vez que 

a nossa Escola participou na profissão de Tecnologias de 

Informação e Comunicação. O representante da APRODAZ 

foi o formando Pedro Barbosa, do Curso de Técnico  de 

Eletrónica, Áudio, Vídeo e TV, que foi acompanhado pelo 

formador Ricardo Mousinho, também jurado da prova. A 

participação do Pedro revelou-se bastante enriquecedora e 

permitiu a troca de experiências e partilha de conhecimen-

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no âmbito da disciplina 

de Área de Integração lecionada pela formadora Ana Soa-

res, os formandos Francisco Medeiros e José Sousa, do 

Curso Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, 2º ano, 

participaram na iniciativa Parlamento dos Jovens. Preten-

deu-se, assim, promover a participação ativa dos forman-

dos na vida cívica da Região Autónoma dos Açores e na 

sua Assembleia Legislativa, debatendo sobre assuntos da 

atualidade, bem como a votação e decisão sobre medidas 

passíveis de serem implementadas, tendo em vista a resolu-

ção das assimetrias entre o litoral e o interior. Os forman-

dos participaram, como deputados, nos trabalhos desenvol-

vidos, apresentando o Projeto de Recomendação da Escola. 

Durante a estadia na cidade da Horta, os formandos tiveram 

ainda a oportunidade de realizar uma visita noturna ao Cen-

tro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.  

DIFÍCIL É DIFERENTE DE IMPOSSÍVEL! 

No passado mês de janeiro, realizou-se em Ponta Delgada uma palestra proferida pelo jovem André 

Leonardo. O orador falou da sua infância e juventude e das iniciativas que desenvolveu para concreti-

zar os seus objetivos, destacando o espírito lutador e persistente que devem nortear um empreendedor. 

Assim, relatou as dificuldades sentidas aquando da sua volta ao 

mundo mas também as várias aprendizagens realizadas com outros 

povos e culturas, experiências que estão patentes no seu livro, ago-

ra publicado, Faz Acontecer. De destacar que no mês de fevereiro, 

André Leonardo foi apontado, em Espanha, por uma plataforma 

global, como um dos sete jovens que estão a transformar o mundo. 

MAIO, MÊS DO CORAÇÃO 

Maio, Mês do Coração, não passará indiferente na 

nossa Escola que irá desenvolver diversas iniciativas 

com o objetivo de promover a saúde escolar. Preser-

var a nossa saúde é um dever de cada um e só conhe-

cendo os fatores de risco cardiovascular nos podemos 

proteger.  

Fica atento e participa! 



 

À semelhança de anos transatos, os nossos formandos integraram de forma entusiástica o 

Corso Carnavalesco dinamizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no passado dia 5 

de fevereiro. Percorrendo as principais ruas da cidade, espalharam cor e alegria com as suas 

diversas fantasias.  

CONTO DE NATAL VENCEDOR 

- A ÚLTIMA VIAGEM DAS RENAS-  

Era véspera de Natal. 

O Pai Natal estava a preparar-se para levantar voo na reta dos Fenais. O trenó estava abarrotan-

do e as renas estavam muito magras e sem forças. 

O Pai Natal, sem outra alternativa, vai ao frigorífico buscar uma caixa de RedBull, que deu às 

renas, o que fez com que as estas passassem de 100 para 500cv de potência. 

Ao arrancar, as renas levantaram as patas da frente de tanta potência, que o Pai Natal, por um 

triz, não ficou atrás. 

Ao passar pelas Sete Cidades, a certa altura, atravessaram um nevoeiro intenso e gelado. 

As renas arrepiaram-se e despistaram-se, e o Rodolfo partiu as luzes de cruzamento no galho de 

um pinheiro. O Pai Natal, ao aperceber-se de que se iria despistar, cortou a rédea de Rodolfo e 

este “cai de quatro”. 

O Pai Natal estava perdido pelo céu, pois já não tinha o seu principal guia, Rodolfo. O Pai 

Natal, como esperto que era, ligou o seu Iphone e utilizou uma aplicação para detetar os pontos 

de entrega dos presentes. 

 Mais à frente, no Pico da Vara, como conduzia a grande velocidade e sem luzes, enfiou-se de 

caras no pico e começaram a cair presentes. O trenó, meio empenado, ia caindo cada vez mais 

monte abaixo e foram bater numa caserna de um lavrador local, conhecido como “João Mura-

lha”. 

As renas, de língua de fora, estavam todas escanzeladas e o Pai Natal, já agoniado, pensava: 

- Se eu não deixo os presentes nas casas, a minha mulher vai coçar-me as orelhas. Ainda vai 

pensar que tive parado nalguma tasca a tomar meio… Vamos embora renas, senão vão desta 

para melhor. - Disse o Pai Natal. 

Do nada, aparece cá fora o tal João Muralha que, meio tocado, vira-se para o Pai Natal e diz: 

-“Hei tlemado quié que ‘tás fazendo excomungado!!?” 

-Epá, é que fiquei sem luzes e não vi a ponta do pico. Então, perdi o controlo e emprestei-me 

aqui. E agora o trenó não pega porque estas coriscas estão sem forças. O senhor não me arranja 

umas latas de RedBull a ver se elas despertam? – Disse o Pai Natal 

- Não, o que posso fazer é dar-lhes um bagaço p’ra elas aquecerem! 

- Obrigado! - Disse o Pai Natal. 

Depois de tudo pronto, foram acabar de distribuir os presentes. 

[…] 

E foi assim que terminou mais um feliz e atrapalhado Natal. Nos anos seguintes, a distribuição 

foi feita pelo jato emprestado do Ronaldo. 

Armando Sousa ( TET 2º ANO) 

Formação em Contexto de 

Trabalho 

Ao longo do 2º período, os formandos 

dos 2º e 3º anos realizaram a sua Forma-

ção em Contexto de Trabalho nas mais 

diversas empresas e serviços. Ao todo 

foram 41 os formandos do 2º ano, dos 

cursos de Técnico de Recuperação do 

Património Edificado e Técnico de Ele-

trónica e Telecomunicações, que realiza-

ram a sua primeira experiência de forma-

ção em contexto de trabalho, com uma 

duração de 280 horas. Os formandos do 

3º ano, num total de 35, dos Cursos de 

Técnico de Proteção Civil e Técnico de 

Desenho de Construções Mecânicas rea-

lizaram o seu segundo estágio, com a 

duração de 350 horas. Todo este esforço 

só foi possível com o apoio de um total 

de 42 empresas e serviços que gentil-

mente se disponibilizaram para acolher 

os nossos 76 formandos e com eles parti-

lhar o seu saber-fazer, contribuindo, des-

ta forma, para o sucesso da nossa mis-

são. 

 

 

 

No âmbito da disciplina de Metodologias de Intervenção em Edifícios, os formandos do curso de Técnico de Recuperação do Patri-

mónio Edificado realizaram diversas visitas de estudo a monumentos culturais de elevado valor arquitetónico da nossa ilha e que 

permitiram ver in loco os trabalhos realizados no âmbito da sua reabilitação e conservação. As visitas privilegiaram o Centro de 

Artes Contemporâneas – Arquipélago, na Ribeira Grande e o Convento da Esperança em Ponta Delgada. No âmbito da disciplina de 

Teoria e História da Recuperação do Património visitaram a Sinagoga Sahar Hassamain, em Ponta Delgada, numa atividade que foi 

complementada com uma palestra “Sinagoga – passado e futuro” a cargo do historiador José Melo, dando uma visão completa da 

intervenção efetuada ao nível do património imóvel, móvel e imaterial. 

VISITA AO NOSSO PATRIMÓNIO  

APRODAZ NO CARNAVAL 2016 

GALARDÃO  

ECO-ESCOLAS 2015 

 

No passado dia 20 de janeiro, reali-

zou-se a Cerimónia Regional de 

Entrega do Galardão Eco-Escolas 

2015, onde a APRODAZ recebeu a 

sua primeira bandeira verde. Esta 

representa todo o trabalho desenvol-

vido ao longo do ano letivo de 

2014/2015 em prol da educação e 

gestão ambiental. Neste sentido, foi 

adotada uma metodologia de traba-

lho denominada de 7 passos, que 

consistiu na realização de diversas 

atividades, explorando diferentes 

temas como os resíduos, a água, a 

energia, entre outros. Estes trabalhos 

contribuíram para uma melhoria 

global do ambiente da Escola e pro-

porcionaram também uma tomada de 

consciência da importância do 

ambiente e da sua preservação atra-

vés de simples atitudes do dia-a-dia. 

 

 

 

No âmbito do festival tecnológico PlayNesti 2016 e indo ao encontro dos conteúdos 

abordados no curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, os formandos do 

1º ano participaram no Workshop - Arduíno, realizado no dia 16 de março na Uni-

versidade dos Açores. Os formandos foram acompanhados pelo formador Ricardo 

Mousinho, da disciplina de Sistemas Digitais, e a participação visou despertar nos 

formandos o gosto pela programação e robótica, sendo que estas são áreas de grande 

impacto na sociedade tecnológica dos nossos dias.  

PLAYNESTI 2016 

 EGG SEARCH 

No âmbito da disciplina de Inglês, sob a orientação da 

formadora Ana Reis, os formandos do 1º ano  realiza-

ram uma Caça aos Ovos. As pistas foram escritas em 

inglês pelos formandos que assim puderam treinar a 

compreensão e a escrita desta língua. Esta atividade 

criou uma animada e saudável competição entre as 

duas turmas. 

Centro de Recursos 

No passado mês de janeiro, o Centro de Recursos assinalou o Dia Internacional em 

Memória das Vítimas do Holocausto com a exibição de dois filmes alusivos ao tema, 

nomeadamente, “O rapaz do pijama às riscas” e “O diário de Anne Frank”. 

 

 

A encerrar as atividades letivas do 2º período, foi assinalado o Dia Mundial da 

Árvore com a plantação de cedros do mato no pátio da Escola, gentilmente 

cedidos pela Direção Regional dos Recursos Florestais. Esta iniciativa surgiu 

também integrada no âmbito do Projeto Eco-Escolas e teve como objetivo des-

pertar a comunidade escolar para uma consciência ecológica e ambiental, assim 

como promover o embelezamento do espaço. 

Dia Mundial da Árvore 


