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Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, n. 2

O nosso Jornal
O objetivo deste fornal é fornecer informações, divulgar trabalhos e eventos e opiniões da nossa comunidade escolar especializadas a um público-alvo. Este serviço,
pode tomar diversa formas de acordo com a contribuição de cada um de nós.

“Tenha em mente que
tudo que você aprende

Este ano teve sabor a reciclagem. Os

na escola é trabalho de

materiais escolhidos para embeleza-

muitas gerações (...) Re-

mento da escola foram materiais re-

ceba essa herança, hon-

cicláveis e reaproveitados. Obrigado

re-a, acrescente a ela e,

ao Serviço de Psicologia e Orientação bem como a todos os alunos que
contribuíram para o embelezamento

um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus
filhos. ”.

da escola no Natal 2021.

Início do ano letivo
A 13 de setembro de 2021 iniciaram-se as aulas na EPDRS.

Albert Einstein
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Bem-vindos e um excelente ano letivo 2021/2022.
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ERASMUS

OBJETIVOS DO

ESTUDOS E ESTÁGIOS
ERASMUS MAIS

PROGRAMA
ERASMUS


Facilitar o desenvolvimento pessoal, a empregabili-

dade e o desenvolvimento
e transferência de inova-

A EPDRS candidatou-se ao financiamento do ERASMUS + e foi con-

ção.

templada com uma verba no âmbito do Projeto ESTUDOS E ESTÁGIOS. Este projeto com duração de 18 meses permite a possibilida-



Apoiar os intervenientes
no ensino e aprendizagem

de de 10 alunos possam ir a países como Itália, França ou Irlanda.

profissionais, em ações de

A história da escola passa e pretende continuar a passar na ligação

formação e/ou aperfeiçoa-

ao mundo do ensino profissional transfronteiriço, olhando para a

mento na aquisição e utilização de conhecimentos,

europa como uma porta de acesso ao mundo do mercado de traba-

competências e qualifica-

lho dos jovens. Numa época de internacionalização global e de difi-

ções em contexto de tra-

culdades sanitárias, a partilha do conhecimento assume uma im-

balho.

portância capital no desenvolvimento dos nossos alunos e da formação que prestamos - alicerce do setor primário nacional. Com a



do ensino e formação pro-

implementação deste Projeto ESTUDOS E ESTÁGIOS esperamos con-

fissional na mobilidade de

tribuir significativamente para a melhoria dos resultados escolares

formandos e trabalhado-

dos alunos, designadamente na disciplina de Inglês, para que estes
possam experimentar evidenciar práticas que alarguem o conhecimento e permitam estabelecer parcerias e empregabilidade. Numa

Reforçar o caráter atrativo

res.


Aumentar a adequação da
Educação e Formação Pro-

visão sustentável do que deve ser a agricultura e as agroindústrias,

fissional (EFP) ao mercado

a EPDRS aposta forte na sensibilização de toda a comunidade esco-

de

lar, para a necessidade de proteger o ambiente.

trabalho.

O BULLYING EM
PORTUGAL
Sabias QUE… em 2017, Portugal
era o 15.º país com mais relatos
de bullying na Europa e na América do Norte, ficando à frente dos
Estados Unidos.

Sabias QUE… entre 31% e 40%

Dia Mundial de combate ao
Bullying
No dia 20 de Outubro assinala-se o Dia

dos adolescentes portugueses
com idades entre os 11 os 15
anos confirmaram ter sido intimidados na escola uma vez em menos de dois meses.

Mundial de combate ao Bullying e a
EPDRS não deixou passar este dia re-

Sabias QUE… das 1.898 ocorrên-

alizando com algumas atividades com

cias criminais em meio escolar

os estudantes da nossa instituição
(ver

video https://youtu.be/

RMHwPFsnOGo ).

registadas

no

ano

letivo

2017/2018, 613 foram de injúrias
e ameaças e 1.285 de ofensas
corporais.

Os jovens foram sensibilizados e convidados a participar nas atividades dinamizadas pelo gabinete de serviços

Sabias QUE…“Uma em cada seis
crianças e jovens que experienci-

de psicologia e orientação da escola,

aram ciberbullying (16%) teve de

orientadas pela psicóloga Escolar Cár-

fazer coisas que não queria fazer”

men Santos.
Realizaram-se debates por forma a es-

clarecer e informar no que respeita às
consequências que esta situação pode
ter a nível do seu desenvolvimento
emocional, social e físico.

Sabias QUE…22%
não pede ajuda

E

stimular a participação
democrática dos estudantes, valorizando as
suas opiniões e a sua
capacidade argumentativa, de reflexão e de mobilização
coletiva, assim como o conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática;
Combater o défice de confiança e
o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente às instituições democráticas
ou reforçar a gestão democrática
das escolas, estimulando a participação dos estudantes; são alguns
dos objetivos dos orçamentos participativos nas escolas

Para saber mais, consulta https://opescolas.pt/

Tal como em anos letivos anteriores, os nossos estudantes, foram ouvidos e recolhidas as melhores propostas à sua escolha com o objetivo de melhor os es-

paços da nossa escola.

A IDEIA É PARTICIPAR, DEBATER E ESCOLHER, assim, tal como em anos letivos anteriores, os
estudantes, reuniram –se em assembleia de turma com o objetivo de apresentar propostas para melhorar a escola em seu proveito. As turmas foram todas convidadas a apresentarem propostas que depois
de debatidas, escolheram-se as mais relevantes e exequíveis face ao orçamento atribuído e as três propostas mais relevantes foram a votação.
Os estudantes, no dia 4 de novembro votaram e escolheram o “Melhoramento dos espaços de lazer da
Escola”, com a colocação de bancos para convívio nos momentos de lazer.

Atividades
da
exploração
Lagar

Poda da vinha

Preparação picadeiro

Colheita do milho

Aula exterior

A EDPRS participou
no exercício nacional
A TERRA TREME realizado no dia 05 de novembro, pelas 11h05.
Esta iniciativa tem como objetivo principal
chamar a atenção para o risco sísmico e
para comportamentos
simples que devem se
adotados em caso de
sismo, e que podem
salvar vidas.

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR são a melhor
resposta para nos protegermos em caso de sismo.

#EPDRS
Porque a dádiva é muito importante...no dia 11 de Novembro a
comunidade educativa da EPDRS, tal como em anos letivos

Compra de trator

A EPDRS ao longo do seu percur-

so faz as escolhas em função das necessidades e características da exploração agrícola bem como das caraterísticas, necessidades e interesses dos seus alunos,
proporcionando-lhes aprendizagens e diversidade a partir do seu património. O esforço ao longo do tempo permitiu o contributo com a aquisição de mais um trator
agrícola que permitirá aos seus alunos uma maior variedade de oportunidades na sua formação profissional.

anteriores manteve a tradição
e contribuiu PARA ESTA NOBRE
causa...

Campeonato nacional interescolar de equitação
Realizou-se nos passados dias 9 e 10 de Novembro a
VIIª edição do campeonato nacional inter escolar de
equitação, integrada no programa da Feira Nacional do
Cavalo na Golegã. A EPDRS fez- se representar com
duas equipas dos alunos de Técnico de Gestão Equina
onde conseguiu um honroso 2º lugar por equipas na
modalidade
de

ensino.

Aos alunos a
escola endereça os parabéns

pela

classificação
obtida.

No dia de São Martinho...
Uma das datas que é tradição assinalar na
EPDRS é o dia de S. Matinho. Apesar da situação pandémica que vivemos, realizamos
a caminhada pela exploração a caminho de
SERPA com todos os cuidados possíveis para nos divertirmos sem por em causa a
proteção de cada um. Mais tarde, no regresso à escola a caminhada terminou com
castanhas quentes e boas.

A Epdrs agradece a todos aqueles que participaram, dando um especial destaque à
Guarda Nacional Republicana e à Câmara
Municipal de Serpa.

No âmbito do programa Redescobrir a Terra, uma parceria entre a Forum Estudante e a Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP), a EPDRS foi convidada para ajudar a desenvolver um programa de divulgação de cursos e oportunidades ligados ao mundo
rural. Procura nas redes sociais sob o nome Agricool
Live (Facebook da Forum Estudante)

Na escola aconteceu…
Política Agrícola Comum

A

informação e atualização dos nossos alunos face às novas normas comunitárias da
União Europeia são de extrema importância. Desta forma a EPDRS teve o privilégio

de receber nas sua instalações, os técnicos da CONFAGRI, para apresentação da nova Politica Agrícola
Comum, aos alunos finalistas do Curso Técnico de Produção Agropecuária. O nosso agradecimento à CONFAGRI, representada pelo

Engenheiro

António

Baião por este momento de partilha.

EXAMES DE SELA
Sendo uma das ofertas do Curso de Técnico de Gestão Equina da EPDRS a possibilidade dos alunos realizarem as “provas de
sela“ previsto no plano de formação da Federação Equestre Portuguesa, realizou-se
nas nossas instalações a prova de sela 4.

No sítio da CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO AGRÍCOLA DE PORTUGAL podes encontrar

várias informações sobre este e outros assuntos
relacionados com a agricultura e o seu crescimento e desenvolvimento.

COMPOSTAGEM

E

A compostagem é um processo simples, económico e ecologicamente sustentável. Aproveita restos de comida não cozinhada e aparas de jardim.
Aprende e faz o teu próprio fertilizante. Este é um processo

de transformação de resíduos orgânicos em composto, já é feita em
grande escala nalguns municípios e
na EPDRS.
Sê UM CONSUMIDOR MAIS SUSTENTÁVEL: Junta cascas de batatas, borras de café ou restos de pão (em pequenas quantidades). Estes podem ser
transformados em composto, um material orgânico com aspeto de terra,
escuro, sem odor e com excelentes qualidades fertilizantes. A qualidade
final do composto irá depender do tipo de resíduos e da sua quantidade.

Usa um recipiente, que pode ser um contentor plástico onde é
efetuada a deposição de resíduos pela parte superior. Independentemente do tipo de compostor, é necessário que este esteja
num local de fácil acesso, em cima da terra, para facilitar a drenagem da água e a entrada de microrganismos benéficos do solo na
pilha de compostagem. Primeiro é necessário fazer uma divisão
entre os tipos de resíduos que podem ser compostáveis. Existem
duas tipologias de resíduos, os verdes e os castanhos, que podem
ser compostados sem nenhuma limitação de quantidade. Os verdes, ricos em azoto e geralmente húmidos são perfeitos para
compostar. São folhas verdes, ervas daninhas sem sementes, flores e plantas (desde que não tratadas com químicos), aparas de
relva frescas, restos de vegetais crus e casca de frutas, borras de
café, incluindo os filtros, folhas e saquetas de chá. Os resíduos
castanhos, ricos em carbono e secos também são adequados. É o

caso das folhas secas, relva cortada seca, palha ou feno, resíduos
de cortes e podas, aparas de madeira e serradura (desde que não
tratada quimicamente), carumas, cascas de batata, casca de frutos secos e ramos finos.

1.

No fundo do compostor devem ser colocados ramos grossos

2. Antes de adicionar resíduos, é importante cortar sempre os resíduos a colocar no
compostor em pequenos pedaços (3 a 7
cm)

3. Começa por adicionar uma camada de 10
cm de resíduos castanhos no fundo do
compostor, por cima dos ramos anteriormente adicionados.

4 .Adiciona uma mão cheia de terra ou
composto pronto anteriormente, atenção
para não adicionares terra em demasia.

5. Junta uma camada de resíduos verdes.

6 . Adicione nova camada de resíduos castanhos.

7 . Sempre que adicionar uma nova camada, a anterior deverá ser levemente humedecida.

8. Ao adicionar novas camadas de resíduos, lembre-se de o fazer por esta ordem
até encher o compostor.

9. A última camada de resíduos a adicionar
são resíduos castanhos.

Podes saber mais
em…
https://
www.iberdrola.com/
compromisso-social/
composteiradomestica

10. DEVES CONTROLAR A TEMPERATURA
(deve estar quente) E A HUMIDADE (o composto deve estar húmido, não seco nem
encharcado).

https://
www.deco.proteste.pt/
casa-energia/
manutencao-casa/
dicas/compostagemcaseira-fazer-proprio-

JORNAL DA EPDRS
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, n. 2
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, n. 1, Edição Ciências

EDIÇÕES ANTERIORES
JANEIRO 2022
JULHO 2021

