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EDITORIAL

HIPISMO

“Cada um possui papéis bem definidos nos processos de ensino e de

Pela primeira vez,
a nossa escola possui um núcleo de
Desporto Escolar.
Algo que faz sentido, visto ir de encontro a uma das
maiores valências
da escola, a equitação. (pág. 4)

aprendizagem. Cabe a cada um em particular e a todos no geral, um efetivo trabalho colaborativo para podermos alcançar os objetivos pretendidos: o verdadeiro sucesso educativo.”... (pág. 2)

Exame de Sela 7
Todos os alunos sentem um ligeiro nervosismo nos dias antes da
prova, pois a Sela 7 é um exame que os habilita a fazer Provas
Internacionais e que os pode aprovar, ou não, a fazer o Exame de
Treinador de Grau I. (pág. 3)

CSN - C da EPDRAC
Realizou-se na Coudelaria de Alter, nos dias 23 e 24 de Março, um Concurso de Saltos Nacional – C organizado pela
EPDRAC. (pág. 3)

APCOMA
Associação Portuguesa dos Criadores de Ovinos Merino Alemão – Fleischschaf (APCOMA) foi constituída oficialmente
no dia 14 de Setembro de 2018, e tem a sua sede na EPDRAC, Tapada do Arneiro em Alter do Chão.(pág. 6)

MEGA SPRINTER

DOCENTES EM DIJON

No dia 28 de fevereiro, a EPDRAC participou
com 8 alunos na prova distrital de Mega Sprinter que decorreu no Estádio de Atletismo, em
Elvas. (pág. 4)

… ficaram a conhecer filosofias de ensino diferentes das
praticadas em Portugal. (pág. 5)

SALÃO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA
Os alunos do curso de Técnico de Produção Agropecuária,
turmas 10º B e 11º B, participaram numa visita ao Salão da
Agricultura em Paris, entre os dias 22 e 24 de Fevereiro último.
(pág. 6)

TÉNIS DE MESA
O grupo-equipa de
desporto escolar de
Ténis de Mesa participou, durante este
período, em duas
concentrações de
singulares, de apuramento para as
finais
distritais.
(pág. 5)

ATIVIDADES DA BIBLIOEPDRAC
Desde as acções de sensibilização, ao encontro com André
Fernandes e à preparação do encontro con.raízes. (pág. 7)
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EDITORIAL
Desejo a todos uma Feliz Páscoa 2019!
Nesta época e fazendo um balanço de mais um ano letivo quero dizer que tem sido um ano
de bastante trabalho e algumas mudanças, mas sempre enriquecedor.
As mudanças têm sido as mudanças legislativas, mas também mudanças de paradigma no que
respeita à convivência diária dentro do espaço escolar devido à entrada de um novo elemento
no espaço da Coudelaria – a Vila Galé.
Apesar de alguns constrangimentos, procuramos enfrentar os diversos desafios que nos são colocados diariamente numa
lógica de encontrar as estratégias adequadas e facilitadoras das aprendizagens para a vida na ótica do saber-fazer, saber-ser
e saber-estar. Nem sempre temos a tarefa facilitada, mas continuamos sempre a nossa labuta do dia-a-dia, tendo como horizonte o nosso projeto educativo e o que entendemos como prioridade para o futuro dos nossos jovens.
Este não é um trabalho isolado. É o resultado do trabalho coletivo de todos os intervenientes: dos alunos esperamos o querer, a vontade, o gosto e a responsabilidade; dos professores confiamos no seu profissionalismo, na sua capacidade de manterem uma boa relação professor/aluno e na sua lealdade perante a escola e seus alunos; dos funcionários pretendemos que
sejam dedicados, responsáveis, leais, e corretos nas devidas tarefas e atividades que desenvolvem, demonstrando sempre
no desempenho das suas funções vontade na resolução dos problemas existentes; dos encarregados de educação esperamos o apoio, o acompanhamento e a valorização da escola e das aprendizagens dos seus educandos, não esquecendo que a
escola procura formar os seus filhos para as responsabilidades futuras. Cada um possui papéis bem definidos nos processos
de ensino e de aprendizagem. Cabe a cada um em particular e a todos no geral, um efetivo trabalho colaborativo para podermos alcançar os objetivos pretendidos: o verdadeiro sucesso educativo.
Os nossos alunos devido a terem feito uma escolha arriscada, mas pensando num projeto de futuro - um projeto de formação profissional, fizeram-no porque tiveram um contexto familiar que direta ou indiretamente lhes abriu a porta e mostrou,
implícita ou explicitamente, o caminho para a construção dos seus projetos de futuro profissional.
A EPDRAC é, e pretende continuar a ser, no contexto nacional e regional, uma escola que responde positivamente aos projetos de formação profissional dos nossos jovens adolescentes.
Somos uma escola empreendedora, aberta ao exterior e que permite que os seus alunos tenham autonomia, responsabilidade, preparando-os para o futuro quer seja a continuação dos estudos quer seja o mundo do trabalho. Trabalhamos sempre
tendo em mente formar para o saber-ser, saber-estar e saber-fazer. Somos um laboratório vivo, pois as aulas práticas realizam-se em contexto real de trabalho em que é necessário no momento tomar decisões e resolver problemas. Temos empresas parceiras que nos possibilitam a realização de trabalhos práticos que de outra forma não se poderiam realizar.
Nesta dinâmica pretendemos alargar a nossa rede formativa continuando o trabalho que temos realizado com os cursos
existentes, mas procurando dar resposta às empresas regionais que estão cada vez mais vocacionadas para o Turismo, pelo
que para o próximo ano vamos oferecer o curso profissional de Turismo Ambiental e Rural e o de Acompanhante de Turismo
Equestre. Estes dois cursos surgem por uma necessidade concreta. Dentro do espaço da Coudelaria está a instalar-se uma
unidade Hoteleira de quatro estrelas que deseja trabalhar em parceria com a escola na área do Turismo, garantindo FCT e
estágios curriculares e profissionais ao longo do curso e pós-curso, com possibilidade futura de integração na empresa.
Também neste momento temos o apoio do Ministério da Educação que está atento aos nossos constrangimentos, quer de
conservação dos edifícios, quer no que respeita aos equipamentos, quer a nível de falta de pessoal não docente e que parece querer encontrar soluções para a resolução dos problemas.
Temos problemas, mas nós temos de estar do lado da solução e não nos mantermos a observar o problema. Lutamos para
podermos levar em frente a nossa missão. Lutamos por uma escola melhor. Lutamos para incluir os alunos, que nos procuram. Temos uma dura e sempre constante tarefa mas continuamos a olhar para o futuro com esperança.
Maria da Conceição Matos
Diretora da EPDRAC
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Nos dias 21 de março e 4 de abril decorreram, na EPDRAC, os exames de Sela 7. Vários conjuntos - Cavaleiro/
Cavalo - inscreveram-se para a primeira fase das provas, mas apenas alguns conseguiram passar.
O Exame de Sela 7 é composto por quatro partes: o Maneiro, o Teste Teórico, o Ensino e os Obstáculos.
O Maneio é composto por uma apresentação do cavalo à mão,
onde o cavaleiro é questionado sobre o seu cavalo. No Teste
Teórico, são questionados vários aspetos, tais como: a Anatomia do cavalo, a Higiene, as Vacinas, a Ferração, as Embocaduras e os seus efeitos, entre outros. No Ensino, é pedido aos
cavaleiros que realizem uma Prova Elementar 3 (E3) com exercícios mais complexos, tais como: as cedências à perna, o
recuar e os trotes médios. Nos Obstáculos, é realizada uma prova com vários saltos com alturas entre 1,00m
e 1,05 m.
Todos os alunos sentem um ligeiro nervosismo nos dias antes da prova, pois a Sela 7 é um exame que os
habilita a fazer Provas Internacionais e que os pode
aprovar, ou não, a fazer o Exame de Treinador de Grau I.
Diana Galvão Carronda, 11º A
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HIPISMO

Pela primeira vez, a nossa escola, EPDRAC, possui um núcleo de Desporto Escolar. Algo que faz sentido, visto ir de encontro a uma das
maiores valências da escola, a equitação.
Devido ao facto de apenas o Distrito de Santarém ter esta variante de desporto escolar a nível nacional, a nossa escola juntou-se às restantes oito escolas,
para assim formarmos este fantástico grupo.
As provas que constam neste núcleo são as de Gincana 1 (gincana à guia); Gincana 2 (gincana tradicional) e Prova de Saltos (altura máxima de 50 cm), sendo
que os nossos alunos participam apenas na Gincana 2 e Saltos.
O I e II encontros realizaram-se no dia 23 de Janeiro de 2019 em
Azambuja, tendo os nossos alunos obtido as seguintes classificações:
Na gincana 2, os alunos do 8ºA Catarina Branca, Diogo Tavares e Rui Morais, classificaramse em 11º, 3º e 1º, respectivamente.
Na prova de Saltos, os alunos do 9ºA Pedro
Rodrigues e Carlos Santos, classificaram-se em
7º e 3º, respectivamente.
O III e IV encontros decorreram em Alpiarça
no dia 20 de Fevereiro de 2019, apenas na
variante de Gincana 1 e 2, tendo sido estas as
classificações dos nossos alunos:
Gincana 2: Diogo Nunes 2º, Rui Morais 3º,
Catarina Branca 8º, Diogo Tavares 9º e Maria
Cota 11º.
Todos os nossos alunos envolvidos estão de
parabéns pelas magníficas prestações, bem como pelo seu comportamento em ambos os encontros. Nós, os professores que os acompanhámos, Filipe Ramos e Fernando Ribeiro, de Equitação, e Carlos Fernandes, de Educação Física, estamos orgulhosos.
Sem dúvida que este será um núcleo de Desporto Escolar que é importante manter nos próximos anos.
Carlos Fernandes

MEGA SPRINTER

No dia 28 de fevereiro, a EPDRAC participou com 8 alunos na prova distrital de Mega Sprinter que decorreu
no Estádio de Atletismo, em Elvas .
“O Projeto Mega desenvolve-se tendo como referência a velocidade, uma qualidade física fundamental no desenvolvimento motor da criança/jovem, transversal à prática de quase todas as atividades desportivas. …O Projeto Mega consta da realização de provas de velocidade de
40 metros e das seguintes atividades complementares: duas estafetas (uma para o escalão de infantis e outra para os escalões de iniciados e
juvenis), uma prova de salto em comprimento, uma prova de 1000 metros e uma prova de Lançamento de Peso.”
Os nossos alunos, que participaram em Sprint, Km e Salto, foram:
- Mega Sprint: Marta Barreta, Constança Pereira, Luís Brás e Afonso Vieira
- Mega Km, Lucia Espinha e Duarte Tavares
- Mega Salto, Ana Vieira e Samuel Dias
Apesar de nenhum ter conseguido o pódio, participaram com muito empenho nas provas e
dignificaram o nome da nossa escola.
Parabéns a todos!
Acácio Farinha
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FORMAÇÃO DE DOCENTES EM PLOMBIÈRES
PLOMBIÈRES--LES
LES--DIJON
Os docentes Vítor Pinheiro e Luís Cabaço, do grupo de Agricultura, estiveram entre 31 de Março e 4 de Abril em Plombières-lès
-Dijon, integrados num grupo de docentes da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, a fim de contactar
com colegas franceses, conhecer o sistema de formação agrícola em França e visitar escolas e instalações da região. O convite
partiu do Diretor do Lycée Félix Kir.
Vítor Pinheiro e Luís Cabaço disseram que ficaram a conhecer filosofias de ensino diferentes das praticadas em Portugal. O
ensino Francês, nomeadamente a formação agrícola, sentiu a necessidade de se aliar
às artes, tendo uma disciplina com dança e teatro. Utilizam muito a Psicologia invertida, promovendo e fomentando a discussão de determinados temas durante as aulas,
conduzindo os alunos a formalizar determinadas conclusões a respeito dos temas
abordados. Promovem os testes orais em detrimento dos escritos. Têm um ensino
muito especializado, capacitando os alunos para ingressar no mundo do trabalho. As
atividades letivas têm a duração de sete semanas, seguidas de duas semanas de pausa.
O ensino agrícola em França é financiado pelo Ministério
da Agricultura e as escolas estão muito bem equipadas,
tanto a nível de mecanização agrícola, como laboratorial e
de conservação e transformação dos produtos.
O ensino agrícola francês está, em simultâneo, a recuperar e a ensinar técnicas ancestrais na vinha e na limpeza
de matas com utilização do cavalo.
Para além de terem sido muito bem recebidos, foram uma
visita e uma aprendizagem muito enriquecedoras.

5ª FEIRA AGROPECUÁRIA
epdrac - 24 a 27/04
TÉNIS DE MESA
O grupo-equipa de desporto escolar de Ténis de Mesa participou,
durante este período, em duas concentrações de singulares, de
apuramento para as finais distritais. Durante estas provas participaram nove alunos da nossa escola, dos quais três conseguiram o
apuramento para as finais. Estas finais, realizaram-se em Sousel,
no dia 3/4/2019 e nelas participaram os alunos Diogo Cruz, Frederico Duro e João Mendes. O aluno João Mendes apurou-se para a
fase Regional que se realizará em Maio, na localidade do Alandroal.
Realizou-se também, a final distrital de equipas em que a nossa escola participou com uma
equipa de Juvenis Masculinos. Esta equipa era composta pelos alunos Pedro Crespo, Tomás
Semedo e João Mendes, tendo a mesma conseguido um fantástico 2º lugar, conseguindo assim
o pódio e respetiva medalha. Parabéns!
Prof. Acácio
Palavras&Cª
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APCOMA
A Associação Portuguesa dos Criadores de Ovinos Merino Alemão – Fleischschaf (APCOMA) foi constituída
oficialmente no dia 14 de Setembro de 2018, e tem a sua sede na EPDRAC, Tapada do Arneiro em Alter do
Chão.
A APCOMA tem por objeto a representação e defesa dos interesses dos seus associados no que se relaciona
com a criação, preservação, melhoramento e comercialização dos ovinos de raça Merino Alemão, bem como
a formação profissional tendo em vista a respetiva produção.
Os objetivos principais desta associação passam por garantir a pureza e seleção da Raça Merino Alemão, promovendo a sua expansão, tendo em vista o interesse nacional e da própria Raça e gerir o Livro Genealógico da Raça
Merino Alemão, bem como o respetivo registo inicial, em colaboração com os serviços nacionais de veterinária e do
Ministério da Agricultura, de acordo com a legislação nacional e comunitária aplicável.
A raça de ovinos Merino Alemão é uma raça de pura ascendência merina, na qual se mantêm as características étnicas do tronco original, na
qual foi melhorada sensivelmente a aptitude para a produção de carne, incrementando o peso vivo e melhorando notavelmente a sua conformação.
Apesar de ter uma boa aptidão para a produção de lã, a vocação principal desta raça é mesmo a produção de carne, em consequência do seu
tamanho e conformação, assim como pela elevada velocidade de crescimento.
A estas qualidades unem-se os elevados rendimentos de carcaça e um baixo teor em gordura. Do ponto de vista reprodutivo, o Merino Fleischschaf tem um ciclo ovárico similar ao da
raça Merina Regional. A prolificidade média nos países mediterrânicos supera os 130%, com
explorações a atingirem os 160%. A longevidade média dos reprodutores desta raça situa-se
em torno dos 9 anos.
Sendo uma raça do tronco merino, possui uma grande adaptação aos mais variados meios e
tem uma elevada rusticidade. Esta característica, unida às mencionadas anteriormente, faz
com que a raça Merino Alemão tenha uma procura elevada para cruzamentos industriais
com raças autóctones.
Se pretender mais informações sobre esta Associação pode contactar-nos presencialmente
na EPDRAC ou através dos seguintes contactos: 245 612 505 ou epdrac.escola@gmail.com.
A Direção

VISITA AO SALÃO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA, EM PARIS
Os alunos do curso de Técnico de Produção Agropecuária, turmas 10º B e 11º B, participaram numa visita ao Salão da
Agricultura em Paris, entre os dias 22 e 24 de Fevereiro último. Acompanharam também esta visita outros alunos, professores e colaboradores da EPDRAC.
O Salão Internacional da Agricultura é organizado e direcionado para profissionais do setor de produção agro-pecuária,
com exposição de produtos agrícolas e pecuários, bem como de produtos transformados, artesanais e industriais deles
provenientes. Impressionante é também a exposição da tecnologia relacionada com as actividades mencionadas.
O Salão conta com a participação de expositores de mais de 40 países, incluindo Portugal, que participou na mostra com queijos, enchidos e produtos artesanais em pele.
Para os nossos alunos era importante tomar conhecimento das possibilidades que o
mundo agrícola actual oferece, contactar
com profissionais, ver a grandiosidade do
tradicional Salão Internacional da Agricultura de Paris, que lhes permitiu certamente criar novos horizontes profissionais,
estimular o espírito de iniciativa, empreendedorismo e responsabilidade, para
além de elevar a autoestima e promover
a valorização pessoal.
A reacção dos alunos foi muito positiva,
tendo em conta os objetivos previstos
para a actividade.
A organização desta visita foi da responsabilidade da professora Helena Sancho.

Tecnologia desenvolvida no Porto vai prever pragas e doenças nas vinhas
e foi desenvolvida por uma empresa portuguesa implantada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC).
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Mundo Português, TECNOLOGIA, 16 ABRIL 2019 , https://www.mundoportugues.pt/tecnologia-desenvolvida-no-portovai-prever-pragas-e-doencas-nas-vinhas/

PROFISSÕES EM… Inglês
Faz corresponder a cada profissão a sua correspondente

Educolorir.com

palafreneiro

groom

cavaleiro

tractor driver

apicultor

farmer

suinicultor

equerry

vaqueiro

horticulturist

veterinário

beekeeper

horticultor

vet

tractorista

shepherd

entrançador (cavalos)

pig farmer

tratador (cavalos)

cowboy

pastor

braider

agricultor

knight

Estudo do ISPA alerta para efeitos nefastos das redes sociais na saúde
mental. O uso da internet e das redes sociais “contribui para o sentimento de solidão”, mesmo quando há “indicadores de bons contatos sociais
face-a-face”.
Mundo Português, CIÊNCIA, 13 ABRIL, 2019 https://www.mundoportugues.pt/estudo-do-ispa-alertapara-efeitos-nefastos-das-redes-sociais-na-saude-mental/
(2 palavras)

ONDE ESTÁ A COBRA?

Tôcomtempo, https://tocomtempo.com/6-desafios-simples-que-vao-embaralhar-o-seu-cerebro-e-capaz-de-concluir-brincadeira/

(2 palavras)

PASSA
TEMPOS
QUEM PODE SALVAR OS QUATRO HOMENS E ESCAPAR AO PSICOPATA?
Quatro homens – Armando, Bernardo, Carlos e Daniel – foram raptados por um psicopata.
Quando acordaram, estavam enterrados em areia, apenas com a cabeça
de fora.

Em cada um deles foi posto um chapéu, azul ou vermelho.
Armando tem um chapéu vermelho, está virado para a direita e só consegue ver um muro.
Do outro lado do muro estão Bernardo com um chapéu azul, Carlos com um chapéu vermelho e Daniel com outro chapéu azul.
Estão todos em fila virados para a parede. Deste modo:
Daniel consegue ver Bernardo e Carlos à sua frente e sabe que Armando está do outro lado da parede.
Carlos consegue ver Bernardo à sua frente. Sabe que Armando está do outro lado da parede e que Daniel está imediatamente
atrás de Carlos.
Bernardo apenas consegue ver a parede, mas sabe que Carlos está atrás dele e que Daniel está atrás de Carlos.
Armando só consegue ver a parede e sabe que Bernardo, Carlos e Daniel estão do outro lado dela.
O psicopata diz-lhes:
Há dois chapéus vermelhos e dois chapéus azuis. Se algum de vós disser corretamente a cor do próprio chapéu, todos serão libertados. Se nenhum de vós acertar, todos vão ser mortos.
Os quatro homens não podem conversar entre eles, não podem virar a cabeça, nem olhar para cima.

Quem pode salvar os quatro homens?

In Observador, Ciência, cinco quebracabeças que testam o raciocínio lógico, 16/04/2015
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ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DA EPDRAC
Também a Biblioteca da EPDRAC esteve muito ativa durante este segundo período.
Insistimos nas comemorações já usuais durante o mês Fevereiro, da Internet Segura e dos Afetos, que ligamos
às dependências, em que procuramos repetidamente sensibilizar os nossos alunos para a forma como interagem
em ambos os casos. Por um lado, na Internet, para o cuidado a ter evitando a utilização de páginas menos seguras e não se expondo através da publicação de fotografias e de informações privadas que posteriormente poderão ser utilizadas como forma de chantagem sobre
eles. Incentivámo-los também, por terem mais experiência, a acompanhar e a aconselhar os pais e os avós que, em muitos casos, iniciam
agora a sua relação com a internet, podendo ser alvo de burlas com alguma facilidade.
Por outro lado, no respeitante à sexualidade, lembrámos que é a afectividade lhe dá sentido e que agir responsavelmente é fundamental.
Para o conseguir, é essencial o domínio perfeito dos sentidos e o pleno controlo dos seus atos, pelo que fazemos a prevenção das dependências, quer seja do álcool, quer seja das drogas.
Contámos com a colaboração da ULSNA de Alter do Chão e da enfermeira Ana Paula, acompanhada por estagiários que lhe dão apoio. Também pudemos contar com a Escola Segura no que se refere à prevenção das dependências.
O André Fernandes voltou este ano à EPDRAC, trazendo-nos de novo a sua mensagem de esperança e do sentido da vida, de forma a transformarmos os dissabores em motores: não o “PORQUÊ?”, mas o “PARA QUÊ?”. Conversou, cativou-nos a todos, tirou selfies e deixou dois
exemplares dos seus livros, a “Tia Guida” e o “25+ A vida é uma Escola”, para sortear por dois alunos ali presentes. Nós também comprámos, professores e, animadoramente, alunos também! Na forja tem
um novo livro, que esperamos que nos traga já no próximo ano… Sim,
porque ele vai voltar !
Construímos a “Pegada Digital da EPDRAC”, a partir da qual podemos
chegar a todos as ligações web da nossa escola. A ligação está disponível no Blogue Palavras&Cª.
Estamos a trabalhar com o 10ªA e a Prof. Inês Almeida no Clube de
Leitura. Este ano em pequenos contos, legíveis numa aula, sobre os
quais desenvolvemos actividades recorrendo a ferramentas
digitais.
Para maio estamos a preparar o 2º encontro do projecto
con.raízes, que desta vez vai acontecer no Crato e tem como
tema o Património Construído.
Estamos a trabalhar com o 8º B, do curso de Operador Agrícola,
em colaboração o prof. Vítor Pinheiro, e temos a certeza de que
vai correr bem. Confiamos nos nossos alunos!

Portugal vence Taças do Mundo de ginástica acrobática
Portugal conquistou, no domingo, a medalha de ouro em pares femininos e a de prata nos grupos masculinos nas
finais da Taça do Mundo de ginástica acrobática, na Bélgica, e em ambos venceu o Circuito de Taças do Mundo.
JN, Desporto,15-4-2019, https://www.jn.pt/desporto/interior/portugal-vence-tacas-do-mundo-de-ginastica-acrobatica-10796565.html?

E porque este ano a Feira de São Marcos acontece em tempo de
Páscoa, uma
Santa Páscoa !
A Páscoa é uma das mais importantes festividades do calendário
cristão. Relembra a Crucificação e Ressurreição de Cristo.
Tem origem na tradição judaica e sofreu influências de povos pagãos ao longo da história. A palavra “Páscoa” em português deriva
dos termos “Pessach”, em hebraico, “Pascha”, em latim, e “Paskha”,
em grego.
É uma festa móvel que pode ser celebrada num dos domingos entre
22 de março e 25 de abril, segundo o que foi estipulado pela Igreja
Católica no Concílio de Niceia, em 325 d.C., onde se estabeleceu que
a Páscoa teria lugar no primeiro domingo depois da lua cheia do
equinócio da primavera.
Adaptado de História da Páscoa, Daniel Neves Silva, in Mundo Educação
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/pascoa/historia-pascoa.htm
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