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No final de Maio, a equipa ProCAST, constituída por 4 formandos do curso de Ele-

trónica e Telecomunicações (2º ano), orientada pelo formador Ricardo Mousinho, 

venceu a edição regional de 2016 do CanSat Açores, que decorreu n ilha de Santa 

Maria. O desafio consistiu no desenvolvimento de um minissatélite capaz de sobre-

voar uma área florestal com o objetivo de detetar sinais de incêndio, através da utili-

zação de sensores de temperatura, pressão e gases, bem como reportar a mesma às 

entidades competentes de forma a atuar na situação em causa. Após esta participação, 

a equipa foi convidada, pela organização do Cansat Europa 2016, para lançar o seu 

minissatélite durante a competição europeia que decorreu em Torres Vedras, em 

junho. Este contato com as equipas representantes de vários países da europa revestiu-

se de extrema importância, pois permitiu a troca de experiências e a divulgação do 

projeto e da escola. Também no âmbito da deslocação a Lisboa, houve ainda a opor-

tunidade de assistir a uma formação sobre robótica, no Pavilhão do Conhecimento - 

Ciência Viva. 

PARTICIPAÇÃO NO CANSAT 

 TORNEIO DE FUTEBOL  

APRODAZ 

No âmbito da disciplina de Educação Física, realizou-

se mais uma vez o Torneio de Futebol APRODAZ, 

que registou grande participação e adesão de forman-

dos de todos os cursos assim como de professores, e 

do qual saiu vencedora a equipa constituída por for-

mandos do Curso Técnico de Recuperação do Patri-

mónio Edificado. A atividade, que decorreu no dia 11 

de maio no Polidesportivo das Laranjeiras, teve como 

principais objetivos proporcionar uma experiência 

prática de um torneio de futebol de 5 e desta forma 

contribuir para a melhoria da condição física dos for-

mandos, promover o gosto pela prática desportiva e 

estimular o espírito de equipa e camaradagem entre 

todos.  

 

No passado mês de junho, a Escola dinamizou um Rastreio à 

Função Cardiopulmonar, iniciativa que teve como objetivo 

sensibilizar a comunidade educativa para a importância da pro-

moção de um estilo de vida saudável, fomentar a prática des-

portiva e a vigilância dos fatores de risco subjacentes ao desen-

volvimento das doenças cardiovasculares e os malefícios do 

tabaco. Assim, foi efetuado o cálculo do Índice de Massa Cor-

poral, a medição do perímetro abdominal e da tensão arterial. 

Esta iniciativa contou com a especial colaboração da Dra. Ste-

phanie Medeiros (Técnica Superior de Cardiopneumologia) 

assim como com o patrocínio da Clínica do Colégio, na pessoa 

do Dr. Rodrigo Alves que, gentilmente, cedeu o equipamento 

para a realização dos exames de espirometria. 

RASTREIO À FUNÇÃO 

CARDIOPULMONAR 

“RECICLAR, RECRIAR E TRANSFORMAR” 

  

A partir do mote “Reciclar, Recriar e Transformar” os for-

mandos do Curso de Técnico de Recuperação do Patrimó-

nio Edificado lançaram mãos à obra e criaram diversos 

objetos a partir da reciclagem e reutilização de diversos 

materiais. Esta atividade surgiu no âmbito da disciplina de 

Materiais e Tecnologias de Construção, lecionada pela 

professora Teresa Sá, e, atendendo à sua natureza, foi inte-

grada no Projeto Eco Escolas tendo em vista a sensibiliza-

ção dos formandos para a necessidade de preservação do 

meio ambiente, de gestão de recursos e do valor que os 

mesmos podem (re)adquirir após a sua transformação.  

 

 

 

 

 

No âmbito do Projeto Eco Escolas, os formandos do 

1º ano desenvolveram várias propostas de lemas/

slogans para o Eco Código da nossa Escola. Recolhi-

dos os contributos, estes foram submetidos a votação 

pelos formandos do 2º ano de onde saiu vencedor o 

lema “A reciclar, o mundo vais melhorar”. Foi a par-

tir deste que a formanda Vanessa Ferreira, formanda 

do curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunica-

ções (1º ano) desenvolveu uma forma de ilustrar e 

passar esta mensagem que deve orientar a nossa ação 

enquanto comunidade educativa.  

A reciclar,  

o mundo vais melhorar 

ANO LETIVO 2016/2017 

 
No próximo ano letivo a nossa escola vai receber os 

novos formandos que vão integrar os dois novos cursos, 

Técnico de Informação e Animação Turística e Técnico 

de Agências de Viagens e Transportes. Aos formandos 

que agora terminam o seu percurso escolar, dos cursos 

de Técnico de Desenho de Construções Mecânicas e 

Técnico de Proteção Civil, a APRODAZ formula votos 

de sucessos pessoais e profissionais.  

No âmbito da disciplina de Metodologia de 

Intervenção em Edifícios, e orientados pela 

formadora Sílvia Santos, os formandos do Curso 

de Técnico de Recuperação do Património 

Edificado desenvolveram, ao longo do mês de 

junho, um trabalho de recuperação e conservação 

das argamassas e acabamentos dos muros do 

pátio da Escola. Procederam ainda à conceção e 

montagem de um banco feito em taipa e adobe, 

com barramento em pasta de terra e cal 

hidráulica e finalizado com assento em madeira, 

num trabalho de continuidade sobre o já iniciado 

no ano transato.  

Beneficiação do Pátio 



E SE FOSSEMOS TODOS REFUGIADOS? 

No passado dia 6 de abril, no âmbito da disciplina de Área de Integração e do Clube Europeu da Escola, Team Az, diversas 

turmas participaram na atividade proposta pela Rede de Clubes Europeus “E se fosse eu? Fazer a mochila e partir”. Esta ativi-

dade desafiou os formandos a pensarem nesta temática tão atual e a colocarem-se na pele de um refugiado e compreenderem a 

dificuldade de partir, fazendo escolhas sobre os bens ou objetos a levar e a sua função na longa viagem. No dia 11 de abril, os 

formandos do 2º ano tiveram a oportunidade de participar na Conferência “Somos todos refugiados” com a presença do Dr. Rui 

Marques, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, em Portugal. Desta forma os formandos puderam contactar de 

outro modo com a temática, esclarecer as muitas dúvidas existentes e compreender melhor este momento da história. A confe-

rência registou uma elevada participação e cativou muito a atenção de todos os presentes. 

Aproveitando a comemoração do 10º 

aniversário da chegada e aplicação da medida 

do Microcrédito à Região Autónoma dos 

Açores, os formandos do 2º ano assistiram, no 

âmbito da disciplina de Empreendedorismo, 

Inovação e Competitividade, ao seminário que 

decorreu na Universidade dos Açores e que 

assinalou esta data. Assim, foi possível 

conhecer esta ferramenta de apoio ao 

empreendedorismo, desde a sua origem no 

longínquo Bangladesh pela mão do seu 

fundador, Muhammad Yunus, até à atualidade e 

no contexto atual de crise económica. Pelos 

diversos testemunhos apresentados por 

empreendedores que recorreram a esta medida, 

foi também possível compreender como a 

mesma tem permitido que algumas pessoas 

ultrapassem a situação de desemprego,  criem o 

seu posto de trabalho e concretizem projetos e 

sonhos nas mais diversas 

áreas. Esta informação foi 

depois complementada em 

contexto de sala de aula 

tendo em atenção o interesse 

suscitado.  

MICROCRÉDITO DIA DA EUROPA 

No âmbito da comemoração do Dia da Europa, que se celebrou a 

9 de maio, as várias turmas da Escola envolveram-se numa ativi-

dade de pesquisa e organização de uma exposição alusiva a esta 

data. As atividades desenvolveram-se no âmbito da disciplina de 

Área de Integração e do Clube Europeu, Team Az, sob orienta-

ção da professora Ana Soares, e permitiram promover e estimular 

um conhecimento mais aprofundado da União Europeia, os seus 

problemas, dificuldades e desafios para o futuro. 

 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

No âmbito do Projeto Eco Escolas, que este ano teve como tema a alimentação, assinalaram-se o Dia 

Mundial da Saúde e o Dia Mundial de Luta contra a Obesidade, com uma atividade que culminou na 

construção de um Painel de Bebidas pelos formandos do 1º e 2º ano, numa iniciativa desenvolvida em 

conjunto pelas disciplinas de Física e Química e Empreendedorismo, Inovação e Competitividade. Para 

a construção deste painel foi necessário começar por aprender a ler os rótulos das embalagens, identifi-

car os ingredientes contidos em cada alimento e perceber o papel que desempenham na nossa saúde. 

Através da análise da informação nutricional, e do cálculo por porção,  mediu-se a quantidade de açúcar 

contida nas embalagens que depois foi pesada e colocada em anexo à respetiva bebida. Desta forma, 

podemos ilustrar a quantidade de açúcar ingerida de cada vez que bebemos uma destas bebidas. O prin-

cipal objetivo da atividade foi  sensibilizar os formandos para a importância de uma alimentação saudá-

vel assim como realizar aprendizagens que permitam fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. 

DIA MUNDIAL SEM 

TABACO 

No passado dia 31 de maio comemorou-

se o Dia Mundial sem Tabaco que na 

nossa Escola se assinalou com uma 

exposição. O principal objetivo foi sensi-

bilizar os formandos para os malefícios 

do tabaco através da exposição das bea-

tas recolhidas no recinto escolar durante 

os três meses anteriores a esta data. Para 

o efeito foi essencial a colaboração dos 

funcionários da Escola. Foram ainda 

afixados cartazes alusivos à data, gentil-

mente cedidos pela Direção Geral de 

Saúde assim como pela Direção Regio-

nal de Saúde e ainda panfletos da con-

sulta de cessação tabágica da Unidade de 

Saúde da ilha de São Miguel.  

 

 

A realização desta visita de estudo, permitiu aos formandos do curso de Técnico 

de Recuperação do Património Edificado conhecerem um museu inserido na 

Igreja de Nª Sª de Guadalupe, integrada num antigo Convento Franciscano do 

século XVII, recentemente reabilitado. Trata-se do Museu Vivo do Francisca-

nismo, vivo porque pretende manter vivo todo o património material e imaterial 

ligado ao culto da Ordem dos Terceiros, e à procissão do Senhor Santo Cristo 

dos Terceiros, que se realiza anualmente na cidade da Ribeira Grande. Assim, 

os formandos puderam visualizar in locco a igreja do antigo convento, com os 

seus retábulos, altares, imagens, altar-mor e o próprio espaço conventual 

(claustro), coro alto da igreja, torre sineira, mas também diversos elementos 

expositivos que explicam a vida de São Francisco de Assis, a presença da 

Ordem Terceira da Penitência nos Açores, bem como as “imagens de roca” uti-

lizados na procissão. Puderam igualmente aperceber-se da dimensão da reabili-

tação aplicada a este edifício, no que concerne às suas infraestruturas e museo-

grafia. Para além da componente mais técnica da recuperação deste imóvel, os 

formandos tiveram igualmente a perceção da cultura e culto Franciscano, assim 

como acesso a um espaço museológico que contém informação acerca da 

Ordem dos Terceiros e da sua importância na Ilha de S. Miguel. Esta visita des-

pertou grande curiosidade nos formandos, o que se traduziu  num elevado enri-

quecimento técnico e cultural.  

Visita de Estudo  

Museu do Franciscanismo 


