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Situada na propriedade da célebre
Coudelaria de Alter, a Escola Profissional
de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão
assume-se, desde 1990, como uma trave
mestra da formação de jovens na área
equestre e agrária. Fomos ao encontro da
diretora, Maria Conceição Matos, que fez o
balanço do último ano e revelou as novas
metas deste estabelecimento de ensino.
O último ano letivo foi recheado de atividades internas
e externas, com o envolvimento da comunidade. Desde
logo, a organização do Concurso Completo de Equitação,
do Concurso de Obstáculos, das Provas de Ensino e
Raids, nos quais os alunos participaram ativamente como
cavaleiros. Na componente agrícola, os alunos realizaram
a Feira Agro-Pecuária (que caminha para a quinta edição),
em que todos os estudantes de todos os cursos são parte
integrante e, desde há dois anos, a EPDRAC participa nos
Agrolympics.
A diretora salienta que “é uma escola com o curso de
Agropecuária muito recente. Embora exista há cinco anos,
neste momento o número de alunos na Produção Agrária e
Equitação são equivalentes. São organizadas internamente,
com periodicidade mensal e quinzenal, atividades como
passeios equestres, gincanas de trator e jogos internos de
agricultura, em que os responsáveis são os alunos, promovendo as competências empreendedoras.
Relativamente ao sucesso escolar, no último ano letivo
concluíram o ciclo de formação cerca de 95% dos alunos.
Assim, na generalidade, os alunos diplomados ou certificados que não estão a desenvolver uma atividade profissional

encontram-se no prosseguimento de estudos.
“As instituições de ensino superior priorizam
estes alunos, uma vez que já estão preparados
nas suas áreas específicas, com traquejo na vertente técnica de cada curso”, sublinha a diretora.
Além da oferta formativa já existente, em
cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, está a ser preparada a
implementação de novos cursos profissionais
de nível IV na vertente de Acompanhante de
Turismo e Organização de Eventos. Com efeito,
encontra-se em fase de instalação no espaço
da Coudelaria um empreendimento turístico de
quatro estrelas, indo ao encontro da vertente
turística e ambiental, que irá reforçar a escola e a
necessidade de novos caminhos para os alunos.
O caráter inclusivo da EPDRAC está igualmente
bem patente, conferindo particular atenção e
esforços de inclusão dos jovens, como de resto
tem sido uma prática interna que é inata.
Relativamente ao Campeonato Inter-Escolas,
a participação da EPDRAC é habitual. Este ano
voltou a participar com uma equipa de quatro
alunos, que arrecadou o 3º lugar. “É uma mais-valia para os alunos, para se compararem a
diferentes realidades e fomentarem o espírito
de equipa”, refere Maria Conceição Matos,
destacando ainda a “proposta já efetuada para
que a sua realização na escola seja efetivada,
aproveitando todos os equipamentos e meios
fundamentais que esta possui”.
A relação com a comunidade local continua a
ser uma premissa fundamental para a EPDRAC,
pois a comunidade beneficia economicamente
com os seus alunos e estes encontram na comunidade local a sua segunda família.
Para este ano, com orçamento e estudos
já realizados, está em cima da mesa o melhoramento das condições físicas da escola (já
na posse do Ministério da Educação), a fim de
capacitá-la das mesmas condições de excelência dos outros pontos da Coudelaria. “Estamos
já a trabalhar com o EQAVET para podermos
certificar a escola rapidamente e estamos à
espera de certificá-la com norma de qualidade
ISO:9001, ao mesmo tempo que continuamos a
trabalhar com projetos ERASMUS, importantes
para a mobilidade dos jovens e para a dinamização dos parceiros no exterior”, conclui Maria
Conceição Matos.
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