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Novos
desafios
para a

EPDRAC

Fomos ao encontro de Maria da Conceição Matos, diretora
da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do
Chão (EPDRAC), conhecer as frentes em que a instituição
está envolvida.

ste estabelecimento de ensino está situado na propriedade
da célebre Coudelaria de Alter, lugar incontornável no mapa
equestre nacional. A funcionar desde 1990, tem desenvolvido uma estreita ligação a este mundo, com a experiência
formativa nesta área a ser, provavelmente, o aspeto que
melhor caracteriza o seu ADN enquanto escola.
Não ficando só por aqui, ampliou o seu âmbito para
a formação em agricultura, uma aposta bem-sucedida no
que à atração de alunos diz respeito. Assim, o seu leque de
cursos é composto, a nível do Ensino Secundário e Qualificação de Nível IV, pelos Cursos Profissionais de Técnico
de Gestão Equina, Técnico de Produção Agropecuária e
Técnico Acompanhante de Turismo Equestre, importando
ainda referir que está para ser proposto o Técnico de Organização de Eventos. Dentro do Ensino Básico, funcionam os
CEF’s de Tratador e Desbastador de Equinos e de Operador
Agrícola. A EPDRAC trabalha, neste momento, para um total
de 160 estudantes.
Na sua entrevista connosco, Maria da Conceição Matos
refere que a aposta em duas vertentes, dentro dos CEF’s,
foi uma das novidades que o corrente ano letivo trouxe,
acrescentando-se uma nova opção ao já tradicional curso
de Tratador e Desbastador de Equinos. “Foi uma aposta ganha”, diz, ao notar que “o número de alunos que aderiram é
suficiente para a abertura de duas turmas”. A diretora reflete
que este ensino abre possibilidades a “alunos que estão
muito desenquadrados do ensino dito regular mas que, ao
virem para cá, acabam por ter sucesso e começam a criar
autoestima e objetivos para o futuro”.
Sobre a oferta de nível IV, a novidade que se perspetiva
é a introdução do curso Profissional de Técnico de Organi-

zação de Eventos. Contextualizando, a nossa entrevistada
informa-nos que a Coudelaria de Alter será submetida ao
Projeto REVIVE, o que irá resultar “num grande empreendimento turístico e, estando nós aqui inseridos, fará sentido
termos essa oferta, que nos permitirá fornecer mão-de-obra
qualificada para a dinamização do concelho e da região
Alentejo”.
De resto, a EPDRAC está sempre aberta a “desafios
novos”, destacando-se aqui o envolvimento em projetos
internacionais de mobilidade de
jovens. “Temos, neste momento,
dois alunos que, durante um
período de 60 dias, estão a
obter a sua formação em
contexto de trabalho na
Áustria, no âmbito do
projeto Erasmus +.
Este projeto também já levou alunos à Alemanha,
à Áustria, a França
e a Espanha dentro
da mobilidade de curta
duração”, indica.
Outra questão que
está a merecer as atenções
da direção da EPDRAC é a
dos alunos com necessidades
educativas especiais. Maria da
Conceição Matos explica-nos que
“há alunos que, no ensino regular, estão enquadrados em
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currículos específicos individuais e são
colocados nesta situação escolar como
se tivessem muitas deficiências quando
não é esse o caso. Simplesmente estão
desenquadrados e não aprendem ao
mesmo ritmo dos restantes colegas,
pelo que ao virem para cá, como os
seus processos nos chegam bastante
tarde (porque veem de outras escolas),
para serem analisados logo em setembro, começamos a integrá-los da mesma forma que os restantes estudantes
e conseguem ter sucesso. O que acontece é que, segundo a lei, esses alunos
não são certificados, ficando apenas
com uma declaração de frequência do
ciclo de estudos frequentado”.
Face a isto, assume como grande
objetivo para a instituição “conseguir
sensibilizar os nossos políticos para
este problema, no sentido de combatermos este rótulo e, assim, mudarmos
a vida destes jovens”.
Para além de tudo isto, a relação
com a comunidade continua a ser
uma das prioridades para a EPDRAC,
nomeadamente no âmbito dos eventos
equestres. Já este ano letivo foi realizado um Concurso Completo de Equitação
e, agora, estão a desenvolver-se os
preparativos para a organização da IV
Feira Agropecuária da EPDRAC que
está associada à Festa do Cavalo e à
Feira de S. Marcos de Alter do Chão
(grande evento anual nesta localidade),
que vai realizar-se entre os dias 20 a
25 de abril.

