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Dia do Diploma 

No dia 13 de dezembro decorreu, no Anfiteatro Joaquim Alves da Mata, a cerimónia de entrega dos Diplomas 
relativos ao ano letivo 2018/2019. Receberam os seus diplomas os alunos dos cursos profissionais de Técnico 
de Produção Agropecuária, Técnico de Turismo e Técnico de Turismo Ambiental e Rural do ciclo de formação 
2016/2019 e os alunos dos cursos CEF do ano letivo 2018/2019. Aproveitando a entrega dos Diplomas, 
decorreu igualmente a entrega dos Prémios do Quadro de Honra de Mérito Escolar do ano 2018/2019. 
Foram atribuídos prémios relativos às Competências Profissionais, Assiduidade, Cidadania e Solidariedade, 
Superação de Dificuldades, Mérito Desportivo e os Prémios de Mérito Escolar para melhor aluno de 10º ano 

– Margarida Custódia; de 11º ano – João Cavalinhos e o Prémio António Inácio da Cruz, ao melhor aluno da 
escola do ano letivo 2018/2019, atribuído ao Bernardo Carmo, da turma do 12º TPA, que obteve a melhor 
média ponderada entre todos os alunos da escola. A todos os que receberam os seus diplomas de mérito e 
prémios, o Semeador dá os parabéns, desejando que a passagem pela EPDRG tenha sido marcante para o 
futuro de cada um dos seus alunos. 

A Redação
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 Reunião EQAVET

Teve lugar, no passado dia 21 de janeiro mais uma 
reunião da equipa EQAVET da escola, que contou 
igualmente com a presença do Dr. Hugo Caldeira, 
representante da empresa consultora que tem 
seguido a EPDRG no processo de alinhamento e 
implementação deste modelo de garantia da 
qualidade da EFP. Nesta sessão foi feito o ponto 
de situação da situação da escola em relação ao 
processo de alinhamento, tendo sido apreciadas 
as versões de trabalho dos vários documentos a 
serem produzidos (documento-base, plano de 
ação, manual de procedimentos, relatório do 
operador) e foi discutido o programa do 
seminário regional de boas práticas em EFP a ser 
organizado pela escola durante o próximo mês de 
março, no âmbito deste processo e que se 
pretende possa ser mais um passo no caminho 
que culminará no final do mês de março com a 
submissão do relatório do operador e com a 
marcação da auditoria de verificação de 
conformidade. Até lá, muito trabalho ainda tem 
que ser feito, pelo que, como sempre, contamos 
com o apoio de toda a comunidade educativa da 
EPDRG. 

A Equipa EQAVET

Visita à empresa Daroeira?

O professor Carlos Pacheco organizou, no 
passado dia 4 de outubro, uma visita de estudo 
com a turma do 12°TPA à empresa Daroeira, 
localizada na Silha do Pascoal. A ideia passou por 
dar a conhecer aos alunos novas oportunidades 
de negócio e novos nichos de mercado que 
obrigam o setor agrícola a modernizar-se e a 
inovar para poder sobreviver. Será que a EPDRG 

terá em breve uma produção de cogumelos 
shitake em troncos? O futuro o dirá…

Pedro Tomé, 12º TPA

EPDR recebe reunião da 
APEPA

A nossa escola recebeu, no dia 8 de outubro, uma 
reunião da Associação Portuguesa das Escolas 
Profissionais Agrícolas. Para dar as boas vindas 
aos participantes, e acompanhar os trabalhos, o 
10º TT equipou-se a rigor e mostrou ao resto do 
país o melhor da hospitalidade Alentejana. Ser 
profissional desde o princípio, eis o mote destes 
novos alunos.

A Redação. 

Visita à Casa Frayões 
Metello

Na visita pela vila no âmbito da disciplina de Área 
de Integração, os alunos do 11°TPA foram 
surpreendidos com a oportunidade de visitar a 
Casa Frayões Metello.
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Neste espaço museológico foi-lhes possível 
aprender mais sobre as primeiras civilizações e 
formas de escrita registadas na região. A EPDR 
agradece ao arqueólogo Nuno a improvisada 
visita guiada a este espaço ainda desconhecido de 
Grândola.

Bárbara Cruz, 11º TPA

Visita à Exposição Artes e 
Ofícios

Os alunos das turmas 11º e 12º TT/TTAR 
visitaram, no dia 10 de outubro, a exposição 

“Artes o Ofícios – conhecer o passado”, a decorrer 
na Escola Secundária de Grândola. 
Acompanhados das professoras Sónia Correia, 
Rita Pereira, Susana Varela e Rute Tavares, os 
alunos ficaram a conhecer melhor algumas das 
profissões de Grândola do antigamente, através 
de fotografias e objetos utilizados para 
desempenhar as artes e ofícios representados.

Ana Paula, 11º TT

Dia da Alimentação

Para assinalar o Dia da Alimentação, celebrado em 
16 de Outubro, a comunidade da nossa escola 
participou no pequeno-almoço saudável 
organizado e operacionalizado pelas turmas do 
curso de Técnicos de Produção Agropecuária, 
com o objetivo principal de promover consumos 
alimentares saudáveis, especialmente junto dos 
jovens. Partindo de produtos da exploração 
agrícola da escola, os alunos criaram uma série de 
pratos saudáveis para fazerem parte de uma 
alimentação equilibrada, acessível a todos e com 
visíveis resultados na saúde dos seus 

consumidores para ilustrar o tema: comer melhor 
é viver melhor.

Susana Lourenço, 12º TPA

Dia contra o Bullying

A EPDRG disse NÃO AO BULLYING! no dia 18 de 
outubro. O mural que assinalou este manifesto foi 
construído por todos, revelando que, neste tema, 
cada um tem um papel decisivo a desempenhar.

 

As frases e palavras de ordem inscritas por toda a 
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comunidade dão-nos esperança de que esta 
situação possa desaparecer em breve. E tu que 
tens a dizer sobre o Bullying?!

A Redação. 

BE no Encontro da Canção 
de Protesto

No dia 11 de outubro, leu-se, sentiu-se e 
ouviu-se poesia. A Biblioteca Escolar agradece 
aos nossos alunos Tatiana Garcia, Luís Raposo, 
Vanessa Pedras e Maria Mendes por terem 
aceitado o convite e nos terem transportado para 
um mundo onde as palavras fazem a diferença. 
Parabéns a todos os participantes!

Prof. Rute Tavares, 

Professora Bibliotecária

Projeto Mares Circulares

As turmas do 9°CEF, 10°TTAR e 12°TTAR 
realizaram, no dia 23 de outubro, uma ação de 
campo no âmbito do projeto "Mares Circulares" 
que consistiu na limpeza simbólica do areal da 
praia de Melides, com o objetivo de promover e 
sensibilizar os alunos para a sustentabilidade 
ambiental do planeta. Resultado: 150 Kg de lixos 
retirados do areal. Uma atividade que contou com 
a colaboração da Liga de Proteção da Natureza e 
que serviu para divulgar os princípios de 
promoção de uma cidadania ativa na escola e no 
meio através dos projetos PES e EcoEscolas!

Marcos Relva, 12º TTAR

Livres e Iguais – Dia da 
Igualdade

"NÃO COMPARES O TEU INTERIOR COM O 
EXTERIOR DO OUTRO" foi uma das ideias 
transmitidas pelo músico Carlão na sua iniciativa 
de Promoção ao Interculturalismo e Combate ao 
Racismo e Xenofobia, intitulada "Livres e Iguais". O 
momento serviu para assinalar o Dia Municipal 
para a Igualdade, 24 de outubro, e contou com a 
participação dos nossos alunos, que assistiram ao 
evento e participaram no debate que se seguiu.

 
Hugo Xavier, 12º TT

Roteiro turístico pela Vila 
de Grândola

Os alunos da turma do 11°TT/TTAR, no 
contexto das disciplinas da componente técnica 
(TCAT, TAA e TIAT), realizaram, no dia 30 de 
outubro, um Roteiro Turístico pela Vila de 
Grândola, de modo a darem a conhecer aos novos 
alunos da escola os principais pontos de interesse 
turístico da localidade. As Professoras Sandra 
Pereira e Sónia Correia proporcionaram aos seus 
alunos uma oportunidade de treinarem e 
melhorarem as suas competências profissionais, 
com vista ao melhoramento dos seus 
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desempenhos profissionais.

Leandro André, 11º TT

Mês de Prevenção do 
Cancro da Mama

Para assinalar o Mês de Prevenção do Cancro da 
Mama, as professoras da Área de Integração 
fizeram aos alunos da escola um pedido: "LEVA 
ESTA IDEIA A PEITO”. Desta forma, os alunos 
assinalaram, em conjunto com a comunidade 
escolar, de forma simbólica, o Mês Rosa! A 
prevenção, neste caso, salva vidas!

Rodrigo Silva, 10ºTIAT

Um susto de Halloween!

No âmbito das atividades de celebração do 
Halloween, organizadas pelo Departamento de 
Línguas e pela Biblioteca Escolar, as turmas 
participaram no concurso de Chapéus 
Aterradores, elaborados a partir de materiais 
reciclados. Os alunos participaram igualmente no 

concurso da adivinha do número de doces, que 
decorreu também no âmbito do programa de 
atividades criado para este dia. O medo 
habitualmente associado a esta data foi 
complementado por doses saudáveis de humor, 
porque a rir se afugentam os medos…

José Pedro Gonçalves, 12º TTAR

Receção aos novos alunos

A turma do 12º TT/TTAR organizou a atividade 
de receção aos novos alunos da escola, que 
decorreu no dia 31 de outubro. Os alunos 
dinamizaram um conjunto de atividades de 
animação, incluindo um peddy-paper pela escola 
e um concurso de talentos, que tiveram como 
principal objetivo promover a integração dos 
novos alunos na escola, dando também um 
sentido prático aos conteúdos técnicos dos 
cursos, no que diz respeito à organização de 
eventos e à organização de atividades de 
animação e valorização dos talentos dos alunos, 
promovendo a integração dos novos alunos na 
EPDR. 

Érica Pereira, 12º TT

Érica Pereira, 12º TT
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Corta-Mato concelhio

No dia 6 de novembro, decorreu  o Corta-Mato 
concelhio, que contou com a participação de 
vários alunos da nossa escola. O professor de 
Educação Física, responsável pela atividade, 
agradeceu a todos os participantes o empenho e 
o desportivismo demonstrados durante a prova. 
O Semeador dá os parabéns aos alunos que 
subiram ao pódio e a todos aqueles que se 
superaram!

Tomás Pinela, 10º TIAT

Feira do Chocolate

A nossa escola esteve presente na 13ª Feira do 
Chocolate de Grândola, que teve lugar entre os 
dias 8 e 10 de novembro, tendo assegurado os 
serviços de apoio aos showcooks e a preparação 
e operacionalização do buffet da cerimónia de 
inauguração. Os alunos desenvolveram 
competências no âmbito das disciplinas técnicas 
dos cursos de turismo, no que diz respeito à 
participação em eventos destinados ao grande 
público, animação turística e valorização das 
potencialidades locais para a animação em 
turismo. De salientar que alunos do 11º ano 
orientaram a participação dos alunos das turmas 
do 10º ano dos cursos de TT/TIAT e TTAR, 
contribuindo com a sua experiência para a sua 
integração neste tipo de atividade, numa lógica 
de promoção da integração dos novos alunos e 
do estreitamento de relações entre os diferentes 
anos dos cursos. Por outro lado, foi reforçado um 
dos pilares da ação da escola, no que diz respeito 

à sua ligação com a comunidade. 

Carolina Cardoso, 11º TTAR

Dia de S. Martinho

Os alunos da escola e toda a comunidade 
educativa participaram na atividade 
comemorativa de S. Martinho, que decorreu no 
dia 12 de novembro, organizada em colaboração 
com a Biblioteca Escolar, tendo a data sido 
enquadrada no conjunto das tradições 
relacionadas com esta celebração. Foi igualmente 
desenvolvida, pelas turmas do 12º ano dos 
cursos profissionais, uma atividade de preparação 
e oferta das tradicionais castanhas assadas, que 
foram servidas à comunidade escolar, assinalando 
assim esta data. 

Inês Pereira, 12º TPA  

Dia Mundial da Diabetes

As turmas da escola visualizaram, no dia 14 de 
novembro, um vídeo da DGS que contou a 
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história da Francisca, no âmbito das atividades 
que assinalaram o Dia Mundial da Diabetes, tendo 
depois realizado um quizz sobre o mesmo tema. 
Esta iniciativa foi organizada pelo PES em parceria 
com o núcleo de saúde escolar!

Diana Amaral, 12º TTAR

Exercício Terra treme

O exercício TERRA TREME pretende alertar e 
sensibilizar a população, nomeadamente a escolar, 
sobre como agir antes, durante e depois da 
ocorrência de um sismo. Este exercício tem como 
objetivo ajudar as comunidades a conhecer e 
praticar os três gestos que podem salvar vidas 
em caso de sismo. Estes gestos, BAIXAR, 
PROTEGER, AGUARDAR estão largamente 
consensualizados entre a comunidade científica 
nacional e internacional como sendo a melhor 
resposta para nos podermos salvar em caso de 
sismo. Assim, no dia 15 de novembro, a nossa 
escola participou neste exercício, tendo a 
resposta de todos sido muito positiva na 
aplicação das regras instituídas. Na imagem 
apresentada, a turma do 12º TT põe em prática 
os gestos previstos para o exercício. 

A Redação

Kahoot – a tecnologia ao 
serviço do ensino

As aulas da disciplina de Turismo e Técnicas de 
Gestão da turma do 10°TTAR têm sido animadas. 
A Professora Sandra Pereira tem experimentado a 
utilização de ferramentas digitais e completado 

os conteúdos lecionados em sala de aula com a 
aprendizagem através de jogos interactivos, 
nomeadamente o programa Kahoot. O módulo de 
Geografia do Turismo tem tido assim um maior 
envolvimento e participação dos alunos!

André Hilário, 10º TTAR

Aula aberta de geografia

A turma do 11°TT/TTAR dinamizou uma aula 
aberta de Geografia aos alunos do 11°ano dos 
Cursos Científico Humanístico de Línguas e 
Humanidades e Científico Humanístico de 
Ciências Socioeconómicas da Escola Secundária 
António Inácio da Cruz. A ideia das professoras de 
Geografia passou pela vontade de articular as 
duas instituições escolares, dando a conhecer aos 
visitantes o Ensino Profissional e promovendo a 
sua valorização na comunidade. 

Os alunos anfitriões, de modo a treinarem as suas 
aptidões profissionais como técnicos de turismo, 
apresentaram o espaço da EPDRG, as suas 
infraestruturas, a metodologia de ensino do 
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percurso profissional e explicaram conteúdos 
geográficos inseridos nos temas da Agricultura, 
das Novas Oportunidades das Áreas Rurais e da 
Promoção dos Produtos Endógenos. A manhã foi 
animada, tendo culminado com um lanche 
elaborado pelos alunos da escola secundária e 
servido a todos os presentes como forma de 
agradecimento!

Tatiana Garcia, 11º TTAR

Dia internacional dos 
direitos das crianças

Para assinalar o Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças, os alunos da escola, com as professoras 
de Integração e a Biblioteca Escolar realizaram um 
pequeno vídeo sobre o que significa ser criança, 
onde cada um dos intervenientes partilhou a sua 
ideia do que deve ser a vida de uma criança nos 
dias de hoje. Para que nunca ninguém se esqueça 
que só se é criança uma vez.

Márcia Daniel, 10º TT

Corta-mato distrital

O Corta-Mato Distrital realizou-se no passado 
dia 21 de novembro, na cidade de Beja. O 
professor de Educação Física, responsável pelo 
grupo-equipa da EPDRG, destacou o empenho 
de todos os participantes e o seu grande 
desportivismo, bem como o 6º lugar da equipa de 
Juvenis Masculinos.

Matheus Souza, 10º TIAT

Visita de estudo ao Lagar 
do Marmelo

As turmas do 9° ano CEF, 10°TPA e 11°TPA 
realizaram, no dia 28 de novembro, uma visita de 
estudo ao Lagar do Marmelo, em Ferreira do 
Alentejo, pertencente à empresa Oliveira da Serra. 
Durante a visita puderam observar em primeira 
mão vários aspetos relacionados com este tipo de 
produção altamente mecanizada e que é, hoje em 
dia uma das principais apostas da região.

João Dias, 11º TPA

Dia da pessoa com 
Deficiência

No dia 3 de dezembro comemorou-se o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência, pelo que 
a Biblioteca Escolar e EMAEI articularam uma 
atividade que foi desenvolvida nas diferentes 
turmas. Assim, os alunos da EPDRG assistiram a 
uma curta-metragem de animação, refletindo 
sobre a importância do respeito pela diferença e 
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pelo valor da inclusão como um dos principais 
pilares da nossa existência.

Neuza Trindade, 12º TTAR

Exposição células

A turma do 10º TTAR elaborou maquetes dos 
diversos tipos de células, procarióticas, 
eucarióticas, animais e vegetais, utilizando uma 
grande variedade de materiais para conseguir 
resultados o mais realista possível. Os trabalhos 
resultantes estiveram em exposição na Biblioteca 
Escolar durante a última semana de aulas do 
primeiro período. Esta atividade decorreu no 
âmbito da disciplina de Ambiente e 
Desenvolvimento Rural. 

Alexandra Anca, 10º TTAR

Visita de estudo a Lisboa

As turmas do 11°TPA e 11°TT/TTAR 
participaram, no dia 5 de dezembro, numa visita 

de estudo ao Museu do Dinheiro, em Lisboa e 
realizaram ainda um Roteiro Histórico-literário 
Queirosiano pela baixa da cidade, seguindo os 
passos e as referências literárias de Eça de 
Queiroz. A visita foi realizada no âmbito das 
disciplinas de Português e Economia e Gestão 
Agrícola.

Margarida Custódia, 11º TT

Dia do Não Fumador

A turma de 9°CEF aceitou o desafio da 
professora Paula Fernandes e aproveitou as aulas 
da disciplina de Ciências Naturais para realizar um 
trabalho alusivo à efeméride do Dia Mundial do 
Não Fumador, celebrado em 17 de novembro. A 
turma elaborou um conjunto de cartazes que 
foram expostos na sala de alunos da escola para 
relembrar a todos os malefícios do fumo. A saúde 
de todos agradece!

Prof. Paula Fernandes

Convenção dos direitos 
das crianças

Para assinalar o aniversário da assinatura da 
Convenção dos Direitos das Crianças, em 10 de 
dezembro, as turmas do 10°TT/TIAT e do 
10°TTAR criaram um estendal de direitos na 
EPDRG! A atividade decorreu no âmbito da Área 
de Integração, do projeto para a cidadania e 
EMAEI. O empenho de todos deu o resultado que 
se pode ver.
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Mariana Vilhena, 10º TT

Natal na EPDRG

Para celebrar a quadra natalícia, a nossa escola 
organizou, durante o mês de dezembro, uma série 
de atividades alusivas, incluindo os concursos de 
Coroas de Natal sustentáveis e o concurso de 
Mesas de Natal, que contaram com a 
participação de todos os alunos das turmas da 
escola. Os alunos revelaram muito interesse pelas 
atividades, tendo demonstrado grande empenho 
e criatividade no seu desenvolvimento e na 
apresentação dos resultados. 

A Mesa criada pela turma do 11º TPA e a Coroa 
da turma do 10º TPA acabaram por obter o maior 

número de votos do júri reunido para o efeito, 
vencendo simbolicamente este desafio onde o 
mais importante foi a criatividade na utilização 
dos meios disponíveis para criar produtos únicos. 
Destaque ainda para o presépio criado a partir de 
materiais reutilizados, recolhidos na escola, que 
acabou por se tornar o símbolo deste Natal. Esta 
atividade permitiu contextualizar e pôr em prática 
alguns conteúdos relacionados com a 
sustentabilidade ambiental e reutilização de 
materiais, no âmbito da promoção da cidadania e 
fazendo jus ao estatuto de Ecoescola. 

Susana Lourenço, 12º TPA

Pequeno-almoço solidário

No âmbito das atividades de Natal de 2019, foi 
organizado um pequeno-almoço solidário, aberto 
à comunidade escolar. Professores, alunos, 
funcionários, pais e encarregados de educação, 
puderam contribuir com bens e alimentos, em 
troca de um pequeno-almoço especial. Os bens 
recolhidos foram entregues na paróquia de 
Grândola, para serem distribuídos a famílias 
carenciadas. A iniciativa contou com a adesão de 
todos e permitiu recolher uma quantidade 
assinalável de bens, capaz de minorar as 
carências de várias famílias. Esta foi uma forma de 
promover a solidariedade e a cidadania, provando 
que ajudar pode trazer benefícios preciosos a 
quem necessita e que pode ser uma constante na 
vida de todos. 

A redação


