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Abertura do ano letivo 2018-19

O dia 17 de setembro de 2018 marcou o início oficial deste ano letivo na EPDR, tendo tido lugar uma cerimónia
repleta de pais, encarregados de educação e alunos! Foram dadas as boas vindas aos novos alunos dos cursos
profissionais (TT, TTAR e TPA) e curso CEF (OA/OMA), numa sessão que teve lugar no Anfiteatro Joaquim Alves
da Mata, e que contou com a presença dos professores e da direção da escola. A diretora da escola, professora
Maria Amélia Feio, congratulou-se pela presença de tantas famílias, no início de um ano letivo, como sinal do
empenho e investimento na formação dos jovens. Apresentou de seguida uma caracterização da escola, do seu
funcionamento, dos cursos e das regras a seguir para garantir um bom ano letivo para todos. Salientou, muito
em especial, a importância de se entender a escola como uma unidade em que todos os seus membros, alunos,
professores, funcionários, direção e pais, trabalham para um objetivo comum e partilhado: o sucesso, sendo este
medido pela qualidade da formação ministrada e pela qualidade dos técnicos que saem da escola para ingressar
no mundo do trabalho. Os alunos, acompanhados pelos pais e encarregados de educação presentes foram, de
seguida, recebidos pelos Diretores de Curso e pelos Diretores das respetivas turmas, que lhes transmitiram
informações adicionais e esclareceram dúvidas sobre o que podem esperar desta escola, os seus direitos e
deveres, bem como a resposta a questões surgidas, em especial sobre o funcionamento da estrutura modular e
EPDRG, uma escola pública de referência regional.
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onde é cultivado essencialmente na zona das
beiras, se bem que já se encontra em muitos
locais, incluindo o Alentejo. O dióspiro é
considerado como um fruto tropical, cujo sabor é
bastante doce e muito caraterístico o que faz
com que algumas pessoas não o apreciem. Uma
porção de 100g de dióspiro fornece cerca de 80
calorias, 10mg de vitamina C e outras vitaminas e
minerais importantes. Tendo em conta que
estamos na época destes frutos, e que a nossa
escola os produz em abundância e qualidade, esta
é uma oportunidade ótima para experimentar
este toque de exotismo, mesmo à nossa porta.

outras especificidades do ensino profissional. É
desejo de todos que este seja um ótimo ano para
a comunidade educativa da nossa escola e que o
balanço a fazer no final possa refletir esse sucesso.
O Semeador deseja assim, um excelente ano letivo
2018/2019.
A Redação

O dióspiro – um toque de
exotismo no Alentejo
Uma das espécies frutícolas presentes na
exploração agrícola da EPDR é o dióspiro, que
agora se encontra no auge da sua produção.

Susana Andrade, 12º TPA

Boas vindas aos novos
professores
No início de mais um ano letivo, o Semeador
considera ser pertinente expressar os votos de
boas vindas aos novos professores que farão na
EPDR a sua viagem ao longo do ano que agora se
inicia. Tendo em conta que este é mais um ano de
movimentações em termos de colocações e
mobilidade de docentes, isso reflete-se numa
renovação do nosso quadro de pessoal, o que,
esperamos, possa significar sangue novo, energia
nova, ideias novas, projetos novos e muita força
para enfrentar os desafios que a todos esperam.
Desta forma, as boas vindas então aos colegas
Alzira Ramos, Ana Paula Costa, Ana Sofia André,
Andrea Morais, António Sá, Fátima Caniço,
Mafalda Matos, Maria Teresa Silva, Sandra
Pereira, Susana Varela e Tânia Nunes. E um bom
regresso aos colegas Paula Fernandes, Rita
Mestre, Rita Pereira, Rui Bengla e Sónia Correia. A
todos, a EPDR deseja votos de um ótimo trabalho
e de um ano cheio de sucessos.

Em Portugal, o dióspiro pode ser encontrado em
duas variedades predominantes: a de cor
vermelha e a de cor alaranjada. A primeira é a
mais consumida, essencialmente no estado
maduro, tratando-se, neste caso, de um fruto
bastante doce e mole que obriga a muito cuidado
no seu transporte. Já a segunda variedade é bem
mais dura, não necessitando de grandes cuidados
no seu manuseamento. Possui ainda um sabor
menos doce quando em comparação com a
primeira. O dióspiro, ou damasco do Japão, possui
um valor energético moderadamente alto (ou
seja, é “moderadamente” rico em calorias), e um
teor de gordura muito baixo. Possui ainda um
conteúdo interessante em micronutrientes, em
especial vitaminas e minerais. O diospireiro atinge
no seu estado adulto cerca de um metro e oitenta
centímetros de altura e apresenta poucas
ramificações. As suas folhas são caducas, com
aspeto oval, com pelos na zona inferior e uma cor
entre o vermelho e o laranja. O seu cultivo é
muito fácil, sendo de qualidade nos países de
clima temperado como é o caso de Portugal,
EPDRG, uma escola pública de referência regional.

A redação

EPDR na Feira de Agosto
A Feira de Agosto é um dos principais eventos
que têm lugar no calendário social de Grândola,
movimentando muitos milhares de visitantes,
entre locais, passantes e turistas. A EPDR há
muito que se associa a este evento,
apresentando-se ao público, ano após ano, como
um dos pilares da formação e educação da região.
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desenvolvida na escola, os alunos associaram-se
às atividades promovidas pela Câmara Municipal
de Grândola, no âmbito da data, tendo assistido à
apresentação da plataforma virtual de promoção
turística do concelho. Os novos alunos estiveram
atentos
às
apresentações
na
escola,
inspirando-se para o próximo ano letivo quando
serão os próprios a tomarem o palco e a fazerem
esta apresentação para os novos colegas. Esta
atividade, ao mesmo tempo lúdica e pedagógica,
permitiu o início de mais um ano, com um
primeiro mergulho na atividade turística que será
o destino profissional dos nossos alunos, num
futuro próximo.

A escola esteve presente este ano, com um
espaço no certame, onde procedeu à
apresentação da sua oferta formativa e de alguns
dos seus produtos, pedagógicos e físicos. A Feira
de Agosto decorreu entre 23 e 27 de Agosto no
Parque de Feiras e Exposições, período durante o
qual esteve presente no espaço da EPDR, um
grupo de professores que dinamizou o stand e se
constituiu como um ponto de encontro de
visitantes, antigos e atuais alunos e simples
passantes que quiseram saber mais sobre a
EDPR, a sua oferta formativa e as atividades que
nela decorrem e que constituem a base do seu
serviço educativo. A presença na feira tem como
principal objetivo cumprir um dos aspetos em que
a escola pretende reforçar o seu papel, o reforço
da sua imagem através do estreitamento das
relações com a comunidade.

Alunos do 11º TT/TTAR

Alunos de TPA preparam
sementeiras na Apaúla

A redação

Alunos de turismo
celebram Dia Mundial do
Turismo

Os alunos da turma do 12º ano do curso TPA
efetuaram as mobilizações do solo, através de
gradagem, para preparar as camas de sementeira
destinadas à instalação de culturas forrageiras na
herdade da Apaúla.

As atividades de celebração do Dia Mundial de
Turismo marcam, tradicionalmente, o início das
atividades letivas na EPDR. Este ano, mais uma
vez, não foi exceção, tendo decorrido, na
quinta-feira, dia 27, as atividades de celebração
da data, animadas pela turma do 11º TT/TTAR e
tendo como destinatária a turma do 10º ano
TT/TTAR. Este ano o tema escolhido pela
Organização Mundial de Turismo foi “O Turismo e
a Transformação Digital”, tendo como país
anfitrião, a Hungria. Os alunos dinamizaram uma
série de apresentações em suporte eletrónico
sobre as temáticas relacionadas com a atividade
turística e escolheram como corolário da
atividade uma breve degustação de duas iguarias
húngaras. Em complemento desta sessão
EPDRG, uma escola pública de referência regional.

As atividades foram desenvolvidas no das
disciplinas de Produção Agrícola e Mecanização
Agrícola, sob supervisão dos respetivos
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professores, tendo para isso sido utilizadas as
máquinas e alfaias existentes na escola, dando
contexto prático às aprendizagens efetuadas
pelos alunos em sala de aula. As sementeiras
deverão decorrer logo que as condições
meteorológicas o permitam.
.

A Direção de Curso TPA

A EPDR pelos olhos dos
novos alunos

“Descobri esta escola através de um panfleto, e o
curso de turismo interessou-me, porque é uma
área profissional com muito futuro em toda esta
zona, o que é importante para nós jovens. Estou a
gostar muito do curso, sinto que já aprendi muitas
coisas e que vou aprender muitas mais ao longo
destes três anos. Este curso possibilita a
obtenção do 12º ano e uma formação
profissional numa área de que gosto muito.
Gostaria muito de criar a minha própria empresa .”

Todos os anos a nossa escola recebe novos
alunos, que iniciam connosco o seu percurso
escolar, descobrindo novas competências, novos
talentos, novas possibilidades de futuro. No início
de mais este ano letivo, decidiu o Semeador dar
voz a esses novos alunos, para poderem partilhar
com os leitores o seu olhar sobre a escola e sobre
o caminho que estão a iniciar. A eles a palavra:
“Escolhi a escola pois várias pessoas que eu
conheço já a frequentaram e disseram-me que,
de todas, era a melhor escola. Quando cá vim
pela primeira vez gostei muito da maneira como
fui recebido e das instalações. Aqui não estamos
muito tempo fechados nas salas, temos muitas
aulas práticas, algo que nos motiva muito porque
estamos a fazer o que gostamos enquanto
aprendemos. Pretendo estudar agronomia para
poder continuar a trabalhar com a minha família
na nossa exploração.”

Ana Paula Silva, 10º TT

“Acho o ensino da escola profissional mais
interessante do que o ensino regular, as aulas são
mais livres e práticas, mais divertidas e somos
tratados como indivíduos por toda a gente. Além
disso, recebemos o subsídio, o que também
motiva para não faltarmos e assistirmos a todas
as aulas. Espero aprender aqui uma profissão que
me possa ser útil no meu futuro.”

João Dias, 10º TPA

Diogo Cartaxeiro, 9º CEF
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