PAP
TÉCNICO DE MECATRÓNICA
Os alunos 12ºC do curso de Técnico de Mecatrónica,
realizaram as suas Provas de Aptidão Profissional. Um
dos trabalhos consiste numa simulação em maqueta de
uma linha de corte de troncos de madeira
automatizada e o outro trabalho é uma linha de
enchimento de latas com dois componentes líquidos
distintos e colocação das respetivas tampas,
Nestes projetos os alunos tiveram de aplicar os seus
conhecimentos de automação, eletrónica e
maquinação.

Técnico de Manutenção Industrial-Eletromecânica/Mecatrónica Automóvel
Os alunos do 12º B, do Curso de Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica/Mecatrónica Automóvel entregaram
as suas PAP’sdentro dotiming previsto. A PAP, Prova de Aptidão Profissional, é a prova prática de final de curso. Estes
projetos, dos alunos do 12º Ano, são desenvolvidos entre os meados de novembro até final de abril, princípio de maio,
constituindo um verdadeiro desafio às suas capacidades e talentos, colocando à prova todo o seu potencial, criatividade e
autonomia. Enquanto diretor de curso, não poderia deixar de realçar todo o trabalho, dedicação, empenho, e o forte
espírito competitivo e brioso dos alunos do Curso de Técnico de Manutenção Industrial – Eletromecânica/Mecatrónica
Automóvel na respetiva execução dos seus trabalhos. Foram meses difíceis, trabalhosos, com uma forte mistura de
sentimentos, que é perfeitamente normal nestes desafios, mas desde sempre, esteve presente a epígrafe “O sucesso é a
soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.” (Robert Collier) Decididos e focados nas suas tarefas, apesar das
adversidades que iam surgindo ao longo do percurso, conseguiram concretizar as várias etapas do trabalho com grande
sucesso.
Os trabalhos foram realizados em grupos, de três a cinco elementos, havendo a destacar a realização da Mini
retroescavadora, “transformação” de uma CBR600 para Freestyle, “transformação” de uma Bandit 600 para Café Racer , e
Kartcross.
Parabéns, meus caros alunos, pelos vossos trabalhos!
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