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No âmbito da disciplina de Português, a professora Rita Prazeres dinamizou 

diversas visitas de estudo com os formandos do 2º ano. Indo ao encontro do 

módulo Textos dos Media II, os formandos do Curso T. Eletrónica, Áudio, Vídeo e 

TV visitaram as instalações do Jornal Açoriano Oriental, o que permitiu conhecer 

o funcionamento da redação de um jornal e conhecer as várias etapas da sua edi-

ção. Este é o jornal mais antigo do país, com 175 anos de existência e um dos dez 

mais antigos de todo o mundo. Já os formandos do Curso T. Eletrónica e Teleco-

municações visitaram as instalações da RTP – Açores e conheceram in loco o fun-

cionamento de uma estação de televisão enquanto órgão de comunicação social. 

Em dezembro, no âmbito do módulo Textos Argumentativos, ambos os cursos visi-

taram a Igreja do Colégio, numa visita guiada sob orientação da Dra. Leonor Couto 

que, após contextualizar a história do Museu Carlos Machado, ajudou a identificar 

as características do barroco da Igreja e a conhecer o espaço onde pregou o Padre 

António Vieira. Todas as visitas foram muito apreciadas pelos formandos e permi-

tiram descobrir um pouco mais da nossa história. 

HORA DA PROGRAMAÇÃO 
Decorreu, em outubro passado, na Uni-

versidade dos Açores, a Hora PROg 

2016, uma iniciativa da Comissão Euro-

peia, enquadrada na Semana Europeia 

da Programação e que visa promover a 

Programação e as Ciências da Computa-

ção nas escolas dos 28 países da União 

Europeia. Assim, o formador Ricardo 

Mousinho levou os formandos dos cur-

sos T. Eletrónica e Telecomunicações 

(2º e 3º anos) e T. Eletrónica, Áudio, 

Vídeo e TV (2º ano) a participarem nes-

te evento, que decorreu em sessões con-

tínuas “hands-on” e pretendeu apresen-

tar linguagens de programação como 

Scratch, Blockly, Python, R, Netlogo para 

programação de Robôs Mindstorm e em 

Arduínos.  

HORA DO CÓDIGO 
A Associação Nacional de Professores de 

Informática (ANPRI), em colaboração 

com várias instituições, promoveu, em 

dezembro, eventos nacionais para assi-

nalar a "Hora do código 2016". Tendo 

em conta esta iniciativa, os formandos 

do 2º ano do Curso T. Eletrónica, Áudio, 

Vídeo e TV desenvolveram em sala de 

aula algumas atividades relativas à pro-

gramação, utilizando ARDUINO. Os for-

mandos tiveram oportunidade de mon-

tar circuitos eletrónicos com sensores e 

desenvolver a respetiva programação. 

Esta atividade veio ao encontro dos con-

teúdos que começaram a ser lecionados 

nas disciplinas técnicas do curso e, desta 

forma, permitiu reforçar as suas compe-

tências, tendo em vista a sua integração 

no mercado de trabalho. 

PARQUE EÓLICO 

DOS GRAMINHAIS 
Com o objetivo de com-

preender o funcionamento 

de uma central eólica, os 

formandos do 3º ano do 

Curso T. Eletrónica e Tele-

comunicações deslocaram-

se ao Parque Eólico dos 

Graminhais, onde puderam 

visitar e conhecer um aero-

gerador, os seus componen-

tes e o modo de funciona-

mento. Foi ainda possível 

aferir as vantagens e as des-

vantagens desta forma de 

energia e, assim, valorizar o 

uso de energias renováveis. 

 

Mais um vez a nossa Escola foi reconhecida como uma Eco-Escola, fruto do trabalho desenvolvido no 

ano letivo de 2015/2016 por formandos e formadores, que, desta forma, contribuíram para uma melho-

ria global do ambiente da Escola, assim como para uma maior consciência acerca da importância do 

ambiente e da sua preservação. 

Mais um Natal e mais uma celebração 

desta época na nossa Escola. Com o empe-

nho e envolvimento dos formandos, a 

festa decorreu com muita animação e a participação de todos. A tarde 

contou com a dupla de apresentadores Paula Raquel e João Trindade e 

no programa tivemos música muito variada: no rap o regresso do Xavier, 

no jazz a participação especial de Luís Senra e no som o Rúben Oliveira. 

A tarde contou também com a apresentação de uma peça de teatro por 

parte de um grupo de formandos do Curso de T. Informação e Animação 

Turística, que levou à cena uma comédia alusiva a esta quadra natalícia e 

que a todos muito divertiu. Contamos ainda com uma atuação de hip hop 

liderada pela formanda Daniela Sousa que, mais tarde, dinamizou uma 

aula conjunta. Seguiu-se uma sessão de karaoke, que permitiu a alguns 

demonstrarem os seus talentos. A tarde terminou com um lanche 

recheado de sabores natalícios. A todos os que proporcionaram e torna-

ram possível 

este conví-

vio, votos de 

um Santo e 

Feliz Natal. 

CABAZ SOLIDÁRIO 

Com o intuito de estimular o espírito de partilha e solida-

riedade, a professora Ana Maurício desafiou os forman-

dos de todos os cursos a criarem um cabaz para ser ofere-

cido a uma família ou instituição, com o objetivo de col-

matar algumas carências e permitir passar esta quadra 

com mais aconchego e conforto. Os destinatários destes 

cabazes foram quatro famílias e o Lar Filomena Encarna-

ção, do Instituto Bom Pastor, todos selecionados pelos 

formandos.  

 

CONCURSO DE PRESÉPIOS 

Lançado o desafio da elaboração de um presépio com 

recurso a materiais recicláveis e reutilizáveis, surgiram 

quatro presépios, todos eles muito criativos na forma 

como selecionaram e reutilizaram diversos materiais em 

fim de vida. A votação foi feita por formandos e formado-

res e o vencedor foi o presépio da autoria dos formandos 

do Curso T. Eletrónica, Áudio, Vídeo e TV, do 2º ano. 

VISITAS DE ESTUDO 

VENCEDOR 



I TORNEIO DE VOLEIBOL 

Quadro de Honra 

A APRODAZ voltou a distinguir os seus melhores for-

mandos com a atribuição do diploma referente ao 

Quadro de Honra. Esta distinção pretende reconhe-

cer as aptidões e atitudes dos formandos que, em 

cada ano letivo, evidenciaram valor e excelência nos 

domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social. Os 

formandos galardoados, Ana Catarina Oliveira da 

Ponte e Hélder Amaro Silva, frequentam o Curso T. 

Eletrónica e Telecomunicações e mereceram esta 

distinção pela sua dedicação e empenho durante o 

ano letivo 2015/2016.  

Pedipaper das línguas  

O ano letivo dos novos formandos dos cursos do 1º ano teve início com uma 

atividade organizada pelos formandos do 3º ano do Curso T. Eletrónica e 

Telecomunicações que, sob orientação da professora Ana Maurício, organi-

zaram um pedipaper alusivo aos países europeus. A atividade veio estimular 

o conhecimento do tema por parte de todos os participantes e a integração 

dos novos formandos na dinâmica da nossa Escola. Sejam bem-vindos! 

 

 

No seguimento da iniciativa Parlamento dos 

Jovens, decorreu, no passado dia 12 de 

dezembro, o debate com os Srs. deputados da 

Assembleia Legislativa Regional, Jaime Vieira 

e Catarina Furtado, sobre o tema em desta-

que para este ano: “40 anos de Constituição e 

do poder autárquico - a Constituição que 

temos, a Constituição que queremos: desa-

fios ao poder local”. Neste sentido, as quatro 

listas (A, B, C e D) debateram e justificaram 

as suas medidas para o tema proposto, 

ouvindo também as orientações dos Srs. 

Deputados. No dia 14 de dezembro, realizou-

se a votação para a eleição dos deputados 

para a Sessão Escolar, tendo sido eleitos trin-

ta e um deputados, dez dos quais pertencen-

tes à lista D, grande vencedora das eleições. 

 

No passado mês de novembro, realizou-se 

o I Torneio de Voleibol da Aprodaz, que 

contou com a participação de formandos 

de todos os cursos. Com o objetivo de 

desenvolver e melhorar a condição física 

dos participantes, todos os jogos decorre-

ram em ambiente de camaradagem, espí-

rito de equipa e fair-play. Sagrou-se ven-

cedora a equipa do Curso T. Recuperação 

do Património Edificado. 

Ações de sensibilização pelo CIPA 

Mais uma vez contamos com a cola-

boração do CIPA – Centro de Infor-

mação, Promoção e Acompanhamen-

to de Políticas de Igualdade- para a 

dinamização de ações de sensibiliza-

ção que vêm ao encontro da compo-

nente de formação pessoal e cívica 

dos nossos formandos. Foram dois 

os cursos abrangidos: o Curso T. 

Informação e Animação Turística, 1º 

ano, com o tema “Pobreza, discrimi-

nação e exclusão social”, e o Curso T. 

Eletrónica e Telecomunicações, 2º 

ano, com o tema “Violência Domésti-

ca”. Estas ações foram marcadas pela 

forte participação e envolvimento 

dos formandos, que puderam refletir 

e debater os conceitos trazidos, 

assim como os problemas vivencia-

dos pelas pessoas envolvidas nestas 

dinâmicas sociais. Agradecemos à 

Vânia Machado e à Catarina Paiva 

pela sua disponibilidade e pela for-

ma empenhada como cumpriram 

com a sua missão. 

 

 

Este ano a comemoração do Halloween foi recheada de filmes de terror protagonizados e reali-

zados pelos nossos formandos. Sob orientação da professora Ana Maurício, os formandos idea-

lizaram e escreveram um guião alusivo à data e procederam às filmagens e montagem das cur-

tas-metragens. Depois de exibidos no Centro de Recursos, os filmes foram votados por todos os 

formandos, tendo saído vencedor o trabalho protagonizado pelo Curso T. Recuperação do 

Património Edificado, 3º ano.  

ALIMENTE ESTA IDEIA 
 

Nos passados dias 2, 3 e 4 de dezembro, decorreu mais uma campanha de recolha de 

alimentos do Banco Alimentar. Foram cinco os formandos da APRODAZ, do 3º ano dos 

cursos T. Eletrónica e Telecomunicações e T. Recuperação do Património Edificado, 

que se associaram a esta instituição e apoiaram esta causa solidária, ajudando a anga-

riar bens alimentares que serão posteriormente distribuídos por famílias carenciadas. 

Esta causa tem como princípio destacar “a dimensão humana, naquilo que possui de 

mais nobre, lutando contra o desperdício e recuperando excedentes alimentares para 

os levar a quem tem carências alimentares”. 

 No passado dia 30 de setembro foi realizada uma visita à escola 

EBI da Maia, proporcionada pelo formador Pedro Paulo Câmara, 

no âmbito da disciplina de Português, com o intuito de os forman-

dos do 3º ano do Curso T. Recuperação do Património Edificado 

assistirem a uma das sessões do 26º Colóquio Internacional da 

Lusofonia. Na primeira parcela da sessão participaram nove figu-

ras, das quais se destacaram o presidente da Associação Interna-

cional dos Colóquios da Lusofonia, Chrys Chrystello, o seu patro-

no, o professor Malaca Casteleiro, da Academia de Ciências de 

Lisboa, a Dra. Marisa Mendonça, diretora executiva do Instituto de 

Internacional de Língua Portuguesa e o Dr. José Ramos Horta, ex-

presidente da República Democrática de Timor-Leste e Prémio 

Nobel da Paz. Eduíno de Jesus, Norberto Ávila, Urbano Betten-

court, Brites Araújo, Pedro Paulo Câmara e Carolina Cordeiro fize-

ram parte de outro quadro da sessão, onde foram interpelados  

pelo público acerca da sua escrita. De seguida, foram interpreta-

dos três poemas açorianos pela “A Bruma”. Foi ainda apresentado, 

por alunos do 9º ano, um fragmento de uma peça de Norberto 

Ávila, em forma de homenagem. A sessão terminou com a amostra 

de danças caraterísticas do grupo Timor Furak, da cidade de Díli. 

Por Filipa Silva e Tatiana Moniz 

COLÓQUIO DA LUSOFONIA 

HALLOWEEN 

 


