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Editorial 

Neste editorial quero desejar um Feliz Natal a todos e que 2018 traga a felicidade que cada 

um tanto deseja. Mas cabe-me, prioritariamente, fazer uma reflexão sobre este período do 

ano letivo 2017/2018. 

Desde setembro até hoje tivemos uma grande diversidade de eventos/incidentes. 

Como por exemplo, receber alunos novos todos os dias, pois continuam a procurar-nos e 

devemos recebê-los se é isso que querem, pois pode ser a oportunidade da vida de cada um 

no que respeita ao sucesso escolar e até a uma recuperação social e afetiva que estes jovens 

podem ter. Se podemos recuperar um jovem porque não fazê-lo? Temos de tentar todos 

juntos que cada jovem que nos procura possa ser mais um elemento desta grande família EPDRAC. 

Temos tido diversas aulas de campo quer no que respeita aos alunos da área agrícola quer aos alunos de equitação. Estas são um 

eixo importante das aprendizagens que devem aproveitar pois são sempre aprendizagens em contexto real, o que é mais motiva-

dor e mais fácil de apreensão. 

Já tivemos uma visita Erasmus e outra dos alunos de Turismo Equestre a França. Estas visitas são bastante positivas para as 

aprendizagens e para abertura de novos horizontes. 

Tivemos uma linda apresentação equestre na FNC da Golegã, que muito nos orgulhou e que todos acompanhámos.  

Conseguimos já estar representados em duas feiras pelo voluntarismo dos professores e dos alunos.  

Temos tido diversas atividades internas organizadas pelos alunos, que têm sido bem-sucedidas. Podemos dizer que os nossos 

jovens são empreendedores e estão preparados para abraçarem novos desafios. 

Organizámos, nos dias 9 e 10 de dezembro, o CNC de uma estrela que, apesar de não ter muitos concorrentes exteriores à esco-

la, teve uma grande participação de alunos da Escola. Foi bom, pois esta participação levou-nos para os anos de 2013/2014 em 

que os concursos eram bastante participados pelos alunos. Penso que este objetivo foi bastante conseguido. 

Temos uma estufa construída, a horta a produzir, o pomar a ser reestruturado, os animais a aumentarem… 

Poderia continuar a apresentar mais pormenorizadamente outras atividades que posso ter esquecido de enumerar, mas creiam 

que não é por mal, mas porque não posso deixar de recordar outros episódios menos positivos. 

Infelizmente o nosso João Oliveira deixou-nos. Momentos difíceis para todos aqueles que o conheceram e que com ele convive-

ram. Ainda hoje dói e vai continuar a doer. Um elemento desta família partiu e deixou-nos mais pobres. Irei recordar ao longo da 

minha vida um jovem educado, feliz, com um lindo sorriso, que sempre respeitou os outros e que sabia estar e dar-se aos outros. 

Apesar da nossa grande tristeza por esta perda tenho a certeza de que ele nos está a sorrir. Palmas ao aluno FELIZ!!!! 

Outro aspeto que me deixa extremamente triste têm sido alguns comportamentos dos alunos. Que os novos alunos tenham ne-

cessidade de tempo para se adaptarem e tenham atitudes de falta de respeito, apesar de não gostar e de ter de agir, compreen-

do que é um momento de aprendizagem e de crescimento dentro do seio da família EPDRAC. Que os alunos mais velhos da esco-

la tenham atitudes de falta de respeito por diversos elementos desta comunidade não compreendo e não aceito. Não se podem 

esquecer que estão a ser preparados para integrarem o mundo do trabalho e o respeito pelos outros é essencial. Contudo, numa 

família sabemos que nem sempre estamos todos de acordo e que nem sempre tudo corre bem, mas devemos ter a humildade 

para nos podermos arrepender e pedir desculpas sinceras pelos atos praticados e às pessoas que magoámos. Esta capacidade faz

-nos crescer e encontrar o caminho da honestidade, da integridade e do profissionalismo. 

Espero que esta reflexão ajude cada um no que respeita à mudança de atitudes perante os outros e perante a escola. 

Na escola os estragos dos equipamentos sucedem-se. Sabem que não temos os funcionários suficientes que garantam que os 

serviços estejam assegurados a 100%. Todos, dentro das suas capacidades, funções e até personalidade fazem o que podem para 

que a escola funcione. A melhoria deste ponto não depende da direção da escola, depende de autorizações dos seus superiores 

hierárquicos. Temos de aprender a respeitar o que é pago por todos aqueles que pagam os seus impostos e que é para a utiliza-

ção de todos os que atualmente estão na escola, mas também para aqueles que virão. 

Esta reflexão é minha, enquanto diretora da escola, mas também terá de ser para todos aqueles que leiam este editorial. 
 

Sem trabalho e sem responsabilidade nada se consegue. Trabalho e responsabilidade exigem sacrifício e disponibilidade. 

Um Bom trabalho a todos e FESTAS FELIZES! 

Conceição Matos 
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a NOSSA estufa 

Os alunos do grupo de Agricultura, no decurso do primeiro 
período letivo, empenharam-se na concretização de um novo 
desafio: a construção e montagem da estufa! 

A NOSSA estufa tem 
uma área de 100 m2, 
tendo sido projetada e 
construída quase na 
íntegra com material 
reciclado. 

Aproveitamos este meio 
para agradecer a todos 
os envolvidos no desen-
volvimento e realização do projeto, salientado o papel prepon-
derante da direção da EPDRAC, que se mostrou sempre dispo-
nível para dar o seu apoio e contributo, sempre que solicitado. 

A todos o nosso... muito obrigado.  

O grupo de Agricultura 

Vítor Pinheiro 

Plantação de palmas 

As turmas de agricultura da escola tive-

ram um período  cheio de atividades. 

Todo o grupo de agricultura 

participou em várias atividades 

com os nossos alunos como a 

realização da estufa, a plantação 

de palmas, plantação de produ-

tos agrícolas,  arrumação dos 

pavilhões, a organização do 

pomar etc. 

Este artigo tem como objetivo 

mostrar um pouco de algum trabalho realizado. 

Pretendemos começar a ser autónomos em termos agrícolas e para isso é im-

portante o trabalho em equipa! 

    Sandra Ferreira    

CONCURSO NACIONAL COMBINADO da EPDRAC 

9 E 10 de Dezembro  

Realizou-se nos dias 9 e 10 de Dezembro na Coudelaria de Alter o 

tradicional Concurso Nacional Combinado organizado pelos alu-

nos e professores da EPDRAC. As provas contaram com a presen-

ça de um número significativo de conjuntos: 19 no Completo de 

Iniciação, 12 no Completo Preliminar e 2 no Completo 1*; as 

provas Open de Obstáculos tiveram 5 conjuntos na de 

0,50/0,60cm, 6 conjuntos na de 0,90cm, 4 conjuntos na prova de 

1,05m e sete na prova de 1,15m.  

Verificou-se uma grande participação dos alunos da EPDRAC 

relativamente a concorrentes de fora, devido à coincidência com 

várias provas internacionais que se realizaram no mesmo fim-de-

semana. 

A comissão organizadora integrava alunos - como juízes de cam-

po, no apoio ao secretariado, etc. - e professores, tendo sido 

Mariana Gil a presidente de júri das provas de obstáculos.  

Os obstáculos do cross foram construídos por professores e alu-

nos da escola, para o que foi fundamental o trabalho dos cursos da área agrícola. A pouca chuva que caiu nos 

dias anteriores permitiu que o piso estivesse mais macio. Os horários foram cumpridos. 

O concurso foi também uma homenagem ao João Oliveira, e, através dele, a todos os que fizeram parte da 

EPDRAC e já partiram.  
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JOGOS TRADICIONAIS 
No passado dia 30 de Novembro ocorreu na nossa escola uma 
prova de Jogos Tradicionais, organizada por alguns membros 

das turmas TPA e TGE 16/19. 

Esta prova, feita com o intuito de todos os alunos da escola 
poderem participar foi baseada nos jogos “Agrolimpics”, que 
se realizaram em Vila do Conde no verão passado, com a 
participação de alguns alunos desta escola, assim como tam-

bém serviu para relembrar jogos tradicionais. 

Os jogos no campo de obstáculos e no antigo picadeiro foram 
a colocação de fardos em menos tempo, um itinerário feito 
dentro de sacos e o itinerário de um porco que consistia em 
guiar o porco, tudo isto disputado entre as 4 equipas que 

concorreram. 

Foram uns momentos muito bem passados, e valeram a pena pela brincadeira e para recordarmos formas tradicio-

nais e divertidas de passar o tempo no campo, quando não havia eletricidade nem internet. 

Carolina Bernardo, Maria Calado, 11ºB 

Portugueses brilham em 

mundial de patinagem 

artística 
RTP  

 

O português Ricardo Pinto sa-
grou-se campeão mundial de 
patinagem artística em Solo 
Dance na categoria Séniores 
Masculinos. Venceu a medalha 
de ouro na competição que 
decorreu na China. 

06 Set, 2017, 14:15 / atualizado em 06 Set, 2017, 

17:42 | Desporto 
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PARTICIPAÇÃO DA EPDRAC EM VÁRIOS EVENTOS 

A participação da EPDRAC em vários tipos de feiras/

eventos é, na minha opinião, bastante positiva, prin-

cipalmente para divulgação da oferta formativa da 

nossa escola. 

Eu próprio já representei a escola em diversos even-

tos e as experiências que tive foram bastante enrique-

cedoras, porque conheci pessoas que pediam informa-

ções, outras que levavam panfletos para os filhos, 

amigos, etc..  

A última feira em que estive a representar a EPDRAC foi a Estremoz Caça e Pesca, englobada 

na Cozinha dos Ganhões. Na minha opinião valeu a pena participar, pois o número de panfle-

tos distribuídos mostra o interesse pela nossa escola.  

Tomás Afonso, 12º 
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CURSO TÉCNICO DE TURISMO EQUESTRE 

Canoagem e passeio a cavalo 
Este ano letivo o curso de Turismo Equestre, nas 

disciplinas técnicas, num trabalho de cooperação 

entre os professores, resolveu ter um papel mais 

ativo na nossa comunidade escolar. De modo a 

adquirir aptidões e competências da área de Turis-

mo Equestre, os professores decidiram que era 

importante visitar o salão do cavalo em Paris.  

Ora como esta atividade envolve preparativos mo-

netários, decidimos organizar atividades na esco-

la.  

A primeira atividade realizada foi um passeio a 

cavalo com 

um percurso 

estudado e 

organizado 

pelos alunos.  

Em seguida e aproveitando o bom tempo, realizámos um 

torneio de canoagem.  

Correu muito bem e desde já gostaríamos de agradecer à 

comunidade escolar pela adesão às atividades.  

Foi uma tarefa importante e trabalhosa e os alunos adquiri-

ram um saber-fazer muito importante para o seu crescimento profissional.  

Derby de obstáculos 
A segunda atividade do curso de Turismo Equestre, envolvia a comunidade da nossa escola. 

Organizámos um derby de obstáculos, com o objetivo de  envolver os nossos alunos em ativida-

des de organização de eventos equestres. A organização e realização dos obstáculos correu bem 

e os alunos aderiram muito bem a esta atividade. Todos os participantes estiveram de para-

béns!  

Sandra Ferreira 

TWIST EDP 2018 

A EPDRAC está a participar no 

TWIST EDP 2018. O desafio é gran-

de, a emoção da rapidez exigida na 

resposta também, mas com o traba-

lho da equipa sempre disponível, 

vamos em frente! 

O apoio DE TODOS é fundamental, 

porque cada “gosto” no facebook 

conta! 

Vale a pena participar? Claro que 

vale! É essencial a consciencialização 

para o facto de termos de racionali-

zar consumos. E participar nestas 

iniciativas é sempre uma forma “de 

sair” da zona de conforto e de ad-

quirir competências e saberes. 

Este é o “FLASH” feito pela Ana 

Conchinha e pela Susana Cabaço, do 

12ºB.  
 

   

TC 

NOTÍCIA DESPORTO ESCOLAR 

O Clube do Desporto Escolar conta com dois 

grupos equipa, um de futsal e outro de ténis 

de mesa. Ao longo do primeiro período decorreram três encontros. Dois de 

futsal, um contra a Escola Secundária de Ponte de Sôr e outro contra a Es-

cola Secundária Mouzinho da Silveira de Portalegre e foram realizados no 

Pavilhão Municipal de Alter do 

Chão. Quanto à modalidade de 

ténis de mesa, fomos a Portale-

gre, à Escola Secundária Mouzi-

nho da Silveira. Ao todo, estiveram envolvidos cerca de vinte alunos.  

Relativamente aos resultados, estes não foram os melhores, no entanto os alunos 

demonstraram empenho, dedicação, fair-play e um bom comportamento nos encon-

tros realizados. 

Para além destas concentrações, foi ainda realizado o Corta mato escolar no dia 13 

de dezembro de 2017 na pista de galope da escola. Participaram dezassete alunos, dos quais nove foram apurados para a fase 

distrital, que irá acontecer no dia 2 de fevereiro em Monforte.  

              Jorge Martinho 
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A equipa portuguesa apresentou no encontro em França um estudo sobre os valores mínimos da manutenção de 

um cavalo, num centro hípico ou em paddock, que depois relacionou com o montante médio que uma família 

deveria auferir ao fim do ano de modo a poder suportar esses custos, de acordo com valores estatísticos divulgados 

pela Pordata. 

A ideia surgiu de um diálogo com a professora de Inglês do 12ºA, Ana Carvalho, 

que estava a dar um tema relacionado com o “consumismo”, gostaria que os 

alunos fizessem um trabalho sobre o cavalo e não sabia bem o quê. Aproveitei a 

“deixa” e propus-lhe que fizéssemos a “meias” o trabalho a apresentar posterior-

mente em França. Nas aulas de Inglês a turma trabalhou parte dos dados, depois 

completados para o encontro Erasmus+.  

Gostei da Parceria, Ana, obrigada!                TC 
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    PASSAPASSA    

      TEMPOSTEMPOS  
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RE-DISCOVERY OF HORSES  

Intercâmbio de Longa Duração com a Áustria  
 

Corre a grande velocidade o projecto Erasmus+ “Re-discovery of horses”. 
Recentemente regressaram à escola de origem, Handelsakademie de Lam-
bach, na Áustria, a Anna Naglmayr e a Vicky Gschliesser, depois de passa-

rem dois meses entre nós, na EPDRAC.  

A Anna e a Vicky chegaram a Lisboa a 16 de Setembro. Com um programa 
escolar específico para elas, frequentaram aulas de algumas das disciplinas 
da EPDRAC. Adaptaram-se bem às turmas de 11º e 12º ano TGE, em que 
estiveram, e arranjaram amigos que contribuíram para a sua inclusão den-

tro e fora da escola.  

Para o bom-sucesso deste intercâmbio foi fundamental o apoio dos profes-
sores em cujas aulas elas participaram, com destaque para Equitação, em 
que as duas alunas foram integradas nos grupos de aula, e de Matemática 
(Helena Godinho), a quem agradeço a disponibilidade e o esforço de darem 
aulas em Inglês. Também o apoio da Câmara Municipal de Alter foi essenci-

al, ao disponibilizar alojamento às duas jovens.  

Entre 6 de Janeiro e 5 de Março vão para HAK Lambach o Jayson Almeida e 
o João Pinheiro, do 12ºA, também em LTM, que esperamos que seja para 
eles uma oportunidade de crescerem como estudantes, como futuros pro-

fissionais e como cidadãos.                                                                                                     TC 

FESTA DE NATAL 2017FESTA DE NATAL 2017  
Realizou-se hoje, dia 14 de 

Dezembro, a nossa Festa de 

Natal. 

Este ano foi particularmente 

bem participada, com muitos 

alunos, docentes e entidades 

que quiseram acompanhar-

nos, dando assim ainda mais 

significado à nossa cerimónia.  

A celebração terminou com a bênção dos animais. 

Seguiu-se a entrega dos diplomas 

aos alunos que terminaram os 

seus cursos, os Prémios de mérito 

aos alunos que se distinguiram . 

A terminar foi descerrada uma 

placa que ficará a lembrar todos 

os que passamos pela EPDRAC, 

como alunos ou funcionários do-

centes e não docentes, de que 

quem passa, “fica”, porque todos 

somos família    TC 

 
O Palavras&Cª deseja a todos um Feliz Natal, cheio de Paz.  

E se (alguma) Felicidade se compra nas lojas, a PAZ, não. A Paz constrói-se. Com a consciência tranquila do dever cumprido, da justiça 

praticada, da atenção e do sorriso distribuídos à nossa volta,… todos os dias, sem esperarmos “aquele” momento tão especial em que 

vamos ser, nós também, muito especiais. 

Coutada do Arneiro ● 7440-152 Alter do Chão 

Tlf: 245 612 505  *  email: epdrac.escola@gmail.com  

JOSEFA D' ÓBIDOS (1630-1684) 

http://bussaco.blogs.sapo.pt/37532.html

