Portugal Inovador

Portugal Inovador

na educação,
para a

vida

Janeiro 50

A Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa,
como referência na formação de jovens na área de
Belmonte, cimentou ainda mais esse estatuto ao
sagrar-se Campeã Europeia no terceiro European
Agrolympics. O diretor da escola, Agostinho
Ferreira, deu-nos a conhecer um pouco mais esta
competição e o segredo do sucesso da EPAQL,
que completou este ano sete décadas de atividade.
Tem havido nos últimos anos um campeonato de competências
teórico-práticas realizado entre as diversas escolas agrícolas nacionais, em que as vencedoras vão para o Campeonato Europeu. No
ano passado, a EPAQL participou pela primeira vez no Campeonato
Nacional, tendo ficado na primeira posição. Assim, a equipa vencedora – composta por seis alunos – foi representar Portugal ao Campeonato Europeu que decorreu em setembro, na Póvoa de Varzim,
arrecadando, dentro de um conjunto de 19 países, o primeiro lugar
do pódio. “Os nossos alunos demonstraram as melhores competências no universo daqueles concorrentes que supostamente são os
melhores da europa”, salienta o diretor, acrescentando ainda que,

no Campeonato Nacional, participaram “com outra equipa que, ao
conquistar o terceiro lugar, merece igual destaque”.
As provas deste concurso consistem num conjunto de situações
nas quais os jovens colocam as suas competências à prova, que
vão desde a mudança de uma roda de trator, uma gincana de trator
(com ou sem atrelado), ou a avaliação do peso vivo de um conjunto
de animais. Outros desafios foram a interpretação de um sistema
de rega e a respetiva montagem, de igual forma para uma vedação
elétrica ou um sistema de hidroponia. Coisas mais práticas como o
corte de um tronco de madeira à moda antiga ou o corte de lenha
com um machado, ou o empilhamento de fardos de palha à moda
antiga e moderna, também fizeram parte dos desafios. “Estas provas
são aquilo que se espera dos jovens no seu dia-a-dia profissional”,
resume Agostinho Ferreira.
A escola está inserida em vários projetos, nomeadamente no que
diz respeito à Gestão Ambiental (com as turmas do 11º ano de Técnico
de Gestão Ambiental e de Técnico de Produção Agropecuária e do 9º
ano do CEF de Operadores de Máquinas Agrícolas) na construção de
observatório de aves, uma estufa low cost, sementeira direta de aveia
e tremocilha e sementeira de ervilha em cama elevada, bem como a
construção de alimentadores para aves e esquilos e na criação de um
hotel para insetos, no âmbito do projeto de recuperação da Ribeira de
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S. Domingos na Covilhã, em parceria com várias
entidades. Com as turmas de Técnico de Gestão
Equina (Profissional) e Tratador e Desbastador de
equinos (CEF) mantém-se o projeto de Equitação
Terapêutica e participação em diversos concursos
de saltos.
O diretor enfatiza que “este prémio é o reconhecimento do trabalho que toda a comunidade
educativa está a fazer e da qualidade do ensino
desta casa”. Acrescentando, sublinha que se
“chegou até aqui porque a escola tem todos os
recursos necessários para o desenvolvimento
destas competências. Os alunos não têm práticas
simuladas mas sim em contexto real, com os
riscos que daí decorrem”. Prova disso é a taxa
de 100% de empregabilidade no final do ciclo
de estudos, chegando o volume de formandos
a não conseguir dar resposta a todas as solicitações. Com efeito, a EPAQL vai iniciar uma
parceria com uma Quinta da região, da área da
fruticultura, mediante a qual os responsáveis
pretendem ir à escola ajudar a complementar a
formação na referida área, esperando-se que isto
cative alguns alunos a ingressar posteriormente
na sua empresa.
Para 2019, e sabendo que não se pode ganhar sempre, “o objetivo é participar e ganhar este
campeonato. Temos que ter consciência que as
outras escolas também preparam os seus alunos
e um galardão destes não é algo que se alcance
todos os dias. Estou convencido que temos outra
equipa capaz de fazer frente a outras escolas a
nível nacional e, ao nível europeu, a seu tempo
veremos”, conclui Agostinho Ferreira.

