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A Escola Profissional Agrícola
Quinta da Lageosa é um ícone
da formação de jovens na área
de Belmonte, privilegiando os
recursos do território onde se
insere. O diretor, Agostinho
Ferreira, fez o balanço do ano
transato e revelou os desafios
para 2018.

O ano de 2017 representa bem a
importância da escola para o interior do
território, se atentarmos em dois fatores:
alterações climáticas e despovoamento.
Ao aproveitarmos os recursos naturais,
damos aos jovens a oportunidade de planearem o seu futuro, sem terem de sair
da região, contribuindo para dinamizar a
economia local. “Sentimos a necessidade de que escolas agrícolas como esta
sejam valorizadas e dignificadas porque
têm a capacidade de ancorar os jovens
nestas regiões, uma vez que os cursos
administrados – Técnico de Gestão Agrícola, de Ambiente e Equina, e CEF de
Operador de Máquinas Agrícolas – estão
diretamente relacionados com os nossos
recursos”, explica o diretor, acrescentando ainda os motivos fulcrais desta opção
educativa: “Ou apostamos neste ensino
e fixamos aqui os jovens, ou esta região
«fecha portas». Temos que agarrar nos
jovens que aqui residem e ajudá-los a
pegar nestes recursos, serem empreen-
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dedores, e escolher um modelo que os
ajude a estabelecerem-se”.
A escola dispõe de todos os equipamentos e infraestruturas essenciais para a
sua atividade, o que lhe permite ser autónoma e que, posteriormente, as entidades
empregadoras se sintam confiantes com
os jovens que contratam. Prova disso é o
primeiro prémio arrecadado nos Agrolympics Portugal 2017, em Vila do Conde,
que veio premiar não só os 85 alunos
mas também os 19 docentes, assim como
todos os que com a escola colaboram.
No final do ciclo de estudos dos diferentes cursos, a taxa de empregabilidade
da escola é total, debatendo-se inclusive
com alguma dificuldade em responder a
todas as ofertas de emprego por parte
das entidades que assim o solicitam.
Sendo a sua metodologia de ensino
transversal a todas as escolas agrícolas
públicas, um aspeto que claramente
distingue a Quinta da Lageosa é a sua
área total, que contempla 320ha, muito
acima da média.
Para 2018, o objetivo principal é dar
continuidade ao projeto iniciado com a
anterior direção, sendo que continuaremos a “abrir a escola à comunidade,
recebendo alunos com necessidades
educativas especiais para atividades com
cavalos, assim como a continuidade dos
projetos ERASMUS com o município e
com outras entidades. O grande projeto
iniciou já em janeiro e vai contar com
um conjunto de colóquios, realizados ao
longo do ano, direcionado para empresários locais da área agrícola”, conclui
Agostinho Ferreira.

