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Preâmbulo 

 

Com o início de um novo ciclo de gestão (2013/2017) importa considerar uma 

avaliação e reformulação do Projeto Educativo (PE) da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa (EPDRS) à luz da nova realidade das políticas 

públicas para a área da Educação e dos contextos sociais e económicos do território 

considerado como área de influência da nossa escola. 

As alterações no regime de Autonomia, Gestão e Administração Escolar dos 

Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário da Rede Pública, onde se inclui a 

EPDRS (Decreto Lei nº 137/2013 de 2 de julho), conjugado com a estratégia da Tutela 

no reforço da autonomia das escolas, obriga-nos a olhar o futuro da gestão e da 

administração escolar numa perspetiva mais exigente e consubstanciada na realização 

de um contrato de autonomia, nos termos definidos no referido normativo legal. 

Se no PE que agora pretendemos reformular, já tínhamos indicado esse objetivo 

como estratégico e não foi possível de concretizar, torna-se imprescindível concretizá-lo 

o mais rapidamente possível, pois o próprio contexto de escola profissional pública a 

isso nos obriga, numa perspetiva de garantir o seu futuro enquanto escola não agrupada. 

Deve-se acrescentar e até reforçar a importância desse contrato de autonomia 

para a EPDRS enquanto escola não agrupada, para responder ao desafio que a 

Administração Educativa nos coloca, quando nos possibilita, em quadro jurídico 

definido, este enquadramento.  

Não será alheio a esse desafio o facto de o Ministério da Educação e Ciência ver 

nas escolas profissionais agrícolas e de desenvolvimento rural, instrumentos 

importantes de concretização de projetos associados ao Desenvolvimento Rural no 

contexto do novo quadro comunitário de apoio para 2014-2020. 

Trata-se, em suma, de aproveitar as oportunidades, numa perspetiva de 

valorização da nossa intervenção, garantindo novos apoios, dando maior 

sustentabilidade financeira e permitindo uma cada vez maior afirmação da EPDRS no 

contexto regional. 

Um outro aspeto muito relevante a ter na reformulação do nosso PE é, sem 

dúvida nenhuma, o impacto do alargamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos, 

(Lei nº 85/2009 de 27 de agosto). Se entendermos este novo contexto numa perspetiva 



 Projeto Educativo 

 Página 5 

de obrigação do Sistema Educativo para responder de forma eficaz, principalmente no 

que respeita ao combate ao insucesso e abandono escolares, a EPDRS, até pelo 

enquadramento jurídico atrás referido, tem assumido uma responsabilidade acrescida. 

Mas se as questões ligadas ao Sistema Educativo são centrais para a construção 

do nosso PE, importa também olhar para os contextos sociais e económicos no contexto 

da região onde nos situamos.  

Um dado a reter, se quisermos dar sustentabilidade à escola (e isso estará sempre 

dependente da procura por parte dos alunos), é a realidade demográfica e a redução 

efetiva do número de jovens a entrar no Sistema Educativo. A todos os atores é exigido 

uma forte participação, no sentido de dar atratividade à escola, quer na procura por parte 

dos jovens em idade escolar, quer ao nível de novos públicos-alvo com necessidades 

específicas de formação. 

Um outro dado a reter é o da realidade económica da região e como ela é 

relevante para o nosso planeamento estratégico, quer em termos de ofertas formativas, 

mas sobretudo em termos de empregabilidade dos nossos formandos. 

Trata-se assim de, a partir de uma contextualização da realidade económica local 

e regional, dos projetos estruturantes em desenvolvimento (a título de exemplo e pela 

sua importância refiro o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva – EFMA) e dos 

planos estratégicos apresentados por entidades públicas e privadas principalmente no 

contexto do novo Quadro de Referência Estratégico Nacional para 2014-2020, pensar e 

planear a intervenção da EPDRS garantindo assim, a resposta adequada aos desafios 

que lhe são colocados e a sua própria sustentabilidade futura. 

Concluindo, o PE que iremos construir ou reformular, se quisermos ser mais 

precisos, deve ser um ponto de referência e um guião para todos os que fazem parte 

desta comunidade educativa, e tem que ser assumido como um desafio permanente e 

como algo que vamos concretizar seguramente. 

 

Serpa, outubro de 2013 

 

O Diretor 

Luís Manuel de Matos Barradas 
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1 - Diagnóstico Estratégico 

1.1 - Os Contextos 

 

1.1.1 – O Território 

 

De acordo com as Nomenclaturas de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, 

o Baixo Alentejo é uma sub-região da extensa Região do Alentejo, e abrange uma área 

de 8.544,6 km² (correspondente a 10,8% do território nacional). 

Esta sub-região integra 13 Concelhos: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 

Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e 

Vidigueira, e 83 freguesias, sendo que, a área média das freguesias é de 102,9 km², 

bastante superior à média nacional (21,7km²). 

Serpa, situada na margem esquerda do rio Guadiana, a 30 km da sede do distrito, 

ocupa uma área de 1106,5 km2, distribuída por 5 freguesias (Brinches, Pias, Vila Verde 

de Ficalho e a união de freguesias de Salvador/Santa Maria e Vale de Vargo/Vila Nova 

de S. Bento). 

Dista da sede de distrito cerca de 30 km, servindo de fronteira à sua região o rio 

Guadiana, a oeste, o rio Chança, a este, e os concelhos de Moura, a norte, e de Mértola, 

a sul. 

Enquanto unidade administrativa, o concelho remonta ao século XIII, não se 

encontrando nos seus limites correspondência com nenhuma unidade social, política, 

económica, cultural, jurídica de períodos anteriores.  

O relevo tem as características gerais da peneplanície alentejana, aplanado ou 

ligeiramente ondulado, esporadicamente interrompido por zonas um pouco mais 

montanhosas. 

Esta planície monótona, geralmente bem conservada, às vezes por via de 

rejuvenescimento lento, transforma-se num manto de ondulações. Os solos 

característicos desta peneplanície são, globalmente, profundos, derivados de rochas 

eruptivas básicas, do complexo gabro-diorítico da região de Beja, ricos em fósforo, 
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contendo elevadas proporções de argila – os barros – e, por isso, de elevada 

produtividade. Analisando de forma mais pormenorizada podemos, contudo, 

individualizar no concelho três espaços geomorfológicos distintos. 

O primeiro, correspondendo às terras de barros, envolve a cidade e o seu termo 

imediato; o segundo, compreendendo os relevos ondulados, de solos magros, xistosos, 

da chamada Serra de Serpa, situada a sul do concelho entre o rio Guadiana e o rio 

Chança e o terceiro definido pelo relevo residual formado por três cristas paralelas de 

calcário metamórfico, com orientação hiercínica NNW-SSE, que se estendem desde a 

fronteira, atingindo a altitude máxima de 518 metros na Serra de Ficalho.  

O rio Guadiana apresenta-se como a linha de água mais importante do concelho. 

Todavia, o seu leito encaixado profundamente na paisagem, cerca de 100 metros abaixo 

do nível médio do relevo, cria nas suas margens cabeços escarpados e de difícil acesso. 

A sua localização na extremidade oeste do concelho faz com que o seu papel de linha de 

água estruturante se esbata face ao dos seus principais afluentes que, de par com a 

ribeira do Enxoé, sulcam boa parte destas terras. Porém, enquanto via de circulação de 

produtos, o rio teve um papel fundamental na estruturação do povoamento proto-

histórico. 

In www.cm-serpa.pt (texto adaptado) 

 

 

 

1.1.2 - Setores de atividade 

A principal atividade do concelho de Serpa é a agricultura. Prova esta afirmação 

o resultado dos Censos 2011 que indica que existem no concelho 2106 explorações 

agrícolas, utilizando 86 446ha da superfície agrícola ocupada no concelho.  

De acordo com os referidos Censos e tendo em consideração a Classificação 

Portuguesa da Atividades Económicas, revisão 3 (CAE), estão registadas no concelho 1 

614 empresas divididas por 15 classes, das 13 866 registadas no Baixo Alentejo. Dessas 

classes, salientam-se as mais elevadas: 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas - 420; 

Comércio e reparação de veículos – 389; 

Alojamento e restauração – 177 

http://www.cm-serpa.pt/
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Construção – 107; 

Transformação (azeite, queijo, enchidos…) – 95. 

Destas empresas, salienta-se o facto de cerca de 78% serem empresas 

individuais. 

 

1.1.3 - O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) 

 

No contexto da intervenção da EPDRS, nomeadamente o seu objeto principal – 

o Desenvolvimento Rural, o EFMA é algo estruturante para a economia e sociedade 

locais e consequentemente para esta escola, o que tem que ser tido em conta na 

contextualização do nosso PE. 

Se considerarmos a área regada que já existe, nomeadamente os cerca de 51 742 

hectares no total e os 17083 hectares só no concelho de Serpa, podemos percecionar os 

desafios que nos estão colocados (www.sir.dgadr.pt). 

De facto esta nova realidade trás grandes desafios ao nível das tecnologias, dos 

métodos de comercialização e de Inovação e Desenvolvimento (I&D) e, 

consequentemente, nas políticas de recursos humanos com particular ênfase para a 

formação e qualificação. 

É pois evidente que a EPDRS assume aqui um papel determinante, quer na 

resposta à formação de dupla certificação dos jovens no âmbito do Sistema Educativo, 

quer na formação dos ativos adultos, respondendo assim a necessidades específicas 

criadas pelo próprio desenvolvimento do EFMA. 

http://www.sir.dgadr.pt/
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Convém dizer, a este propósito, que a exploração agrícola da EPDRS está 

incluída no perímetro de rega mencionado e recorre em grande medida ao regadio nas 

culturas anuais e perenes instaladas, com ênfase para as que estão a ser desenvolvidas 

em maior escala na região (olival, cereais como o milho, a vinha e as hortícolas). 

 

1.1.4 – População 

 

A semelhança do que encontramos no resto do país, também aqui se verifica o 

envelhecimento e a redução da população. 

De acordo com os Censos de 2011, no concelho vivem cerca de 15 500 pessoas 

distribuídas segundo as seguintes faixas etárias: 

De 0 a 14 anos – 1920; 

De 15 a 24 – 1653; 

De 25 a 64 - 7 909; 

Com 65 e mais – 4018 (2 169 com 75 ou mais anos). 
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1.1.4.1 - Níveis de escolaridade 

 

No ano letivo 2010/2011, ano a que se referem os Censos 2011, encontramos 

matriculados no concelho de Serpa 1077 alunos, num total de 5 698 no Baixo Alentejo.  

 

 

 

Destes, 480 encontram-se matriculados no ensino secundário. A frequentar 

ensino profissional encontram-se registados 232 alunos.  

 

 

Confirma-se que há um aumento da taxa de escolarização, mas ainda se 

encontram valores elevados no que respeita à taxa de retenção e desistência no ensino 
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básico (26,4%) e no ensino secundário (38%). Salienta-se que, a taxa de 

aprovação/conclusão do ensino secundário é de 86,2% no caso dos cursos profissionais. 

 

1.2 - A escola 

 

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (EPDRS) tem a sua 

sede na Herdade da Bemposta, concelho de Serpa e dista 2 km desta cidade.  

A existência de condições únicas na região quer de estruturas físicas, quer de 

recursos humanos dá à escola uma 

dimensão regional e até nacional, em 

áreas como a agricultura, as 

agroindústrias (azeite e queijo) e a 

construção civil tradicional, mas também com a 

nova atividade na área dos equinos com a 

existência do centro hípico de 3 estrelas e a 

instalação de 2 ha de vinha que permitirão no futuro lançarmos uma marca de vinho e, 

finalmente, o regadio associado ao perímetro de rega de Serpa em que a Herdade da 

Bemposta está inserida.  

Esta é uma questão central para a 

projeção da escola, a que se associa uma 

cultura empresarial e de proximidade com a 

dinâmica pedagógica que a tornam um caso 

modelo.  
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A escola apresenta a sua estrutura física organizada da seguinte forma: 

 

Centro Escola 

Constituído por um conjunto de infraestruturas vocacionadas para a formação em sala 

de aula, atividades laboratoriais, informática, serviços administrativos, biblioteca, bar e 

refeitório. 

 

 
 

Centro Tecnológico 

Constituído por equipamentos diversificados e associados a atividades empresariais 

concretas como as indústrias agroalimentares, a construção civil tradicional ou o 

comércio. 
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Centro Exploração 

Constituído pela exploração agropecuária da Herdade da Bemposta e composto por 

uma área de horto-fruticultura (1 ha), culturas arvenses (23 ha),vinha (2 ha) e de olival 

(24 ha).  
 

 

1.2.1 - Recursos Financeiros 

 

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (EPDRS), enquanto 

escola da rede pública do Ministério da Educação, continua a reger-se, no que à 

organização financeira diz respeito, como qualquer outra instituição pública sem 

autonomia financeira. 

Neste contexto, a EPDRS é financiada no âmbito do Orçamento Geral do Estado 

(OGE) e por receitas próprias através do Orçamento em Compensação em Receita 

(OCR) proveniente de diversas fontes como adiante se explica mais 

pormenorizadamente. 



 Projeto Educativo 

 Página 14 

Do ponto de vista do modelo de gestão financeira que desenvolvemos, pode-se 

considerar que a EPDRS apresenta uma situação financeira estável. No entanto os 

constrangimentos conhecidos ao nível da redução da despesa pública por parte do 

Ministério da Educação e Ciência (MEC), e as alterações nos regulamentos específicos 

ao nível do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), principalmente na 

redução da contrapartida pública nacional (CPN) de 30% para 15%, vieram trazer novos 

problemas ao nível da gestão financeira, principalmente no que respeita à tesouraria. 

A comparação entre o exercício de 2008 e 2012 dá-nos uma melhor perspetiva 

das alterações que têm vindo a suceder e que marcam uma nova abordagem da gestão 

financeira da escola no futuro: 

 

 

O aspeto mais relevante é o da despesa assumida pelo Orçamento Geral do 

Estado que, comparativamente à situação existente em 2008, tem vindo a diminuir não 

cobrindo já uma parte significativa dos encargos com o pessoal docente e a que acresce 

a não existência de qualquer comparticipação direta do Estado no funcionamento da 

escola. 

 

1.2.2 - Organização Funcional da escola 

 

1.2.2.1 - O modelo Organizacional 

 

Não podendo sair do enquadramento que lhe é determinado pelos normativos em 

vigor para o universo dos estabelecimentos da Rede Pública de Ensino Básico e 

Secundário, esta escola organiza-se de forma a responder eficazmente aos desafios que 
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são colocados pela gestão do currículo, já que este diverge significativamente dos 

modelos tradicionais vigentes nas escolas ditas regulares. 

Em termos de organização geral propõe-se a consulta do Regulamento Interno 

(In www.epdrs.pt – Organização Interna). 

Em termos específicos importa ainda salientar a forma flexível como a referida 

gestão do currículo é realizada, respondendo a necessidades específicas de cada área de 

formação. Trata-se de conciliar especificidades de formação tecnológica, cargas 

horárias anuais obrigatórias e desenvolvimento de projetos com as condições em que se 

realiza o trabalho docente. 

 

1.2.2.2 - O modelo pedagógico 

 

Sendo desde sempre a função principal da escola a oferta de ensino profissional, 

desenvolveu-se ao longo da vida desta instituição uma matriz pedagógica que tem como 

suporte a estrutura modular. 

Este modelo consubstancia-se no seguinte: 

Organização do currículo por módulos; 

O módulo é a unidade de aprendizagem, é autónoma e permite ao aluno 

adquirir um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes; 

Desenvolve-se com base em princípios psicopedagógicos cognitivistas, 

construtivistas e humanistas: 

- A aprendizagem é influenciada pelo que o aluno já sabe, relacionando a sua 

experiência com a nova informação; 

- O aluno é o centro do processo, respeitando-se a individualidade e a liberdade 

do mesmo. 

Esta conceptualização pressupõe uma forte ligação aos contextos de trabalho e á 

prática do trabalho de projeto, metodologias ativas do tipo indutivo. 

O desenvolvimento curricular constrói-se a partir dos seguintes referenciais: 

- Perfil profissional; 

- Perfil de formação; 

- Referencial de emprego e profissão. 

http://www.epdrs.pt/
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Como já tinha sido referenciado um dos aspetos relevantes do nosso modelo é a 

abordagem que temos de dois instrumentos consignados na legislação em vigor para o 

ensino profissional, que são a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e a Prova de 

Aptidão Profissional (PAP). 

Estes instrumentos têm sido desenvolvidos e melhorados a partir da experiência 

de mais de 23 anos de colocação de alunos em empresas e do desenvolvimento de 

projetos de âmbito internacional ligados à temática da alternância, como instrumento 

fundamental da prática pedagógica profissionalizante. 

Na perspetiva de explicitar melhor como se organiza todas estas modalidades de 

formação ligada a contextos reais de trabalho, podemos pesquisar em: Regulamentos 

de FCT e PAP (In www.epdrs.pt – Organização Interna). 

Ainda neste contexto, é relevante o papel do apoio educativo e a valorização de 

determinados parâmetros da avaliação, quer na perspetiva do reforço das competências 

sociais, quer no combate ao abandono e insucesso escolares. Trata-se de garantir um 

ambiente propício ao sucesso escolar e profissional dos nossos alunos. Propõe-se a este 

nível a consulta do regulamento da Operacionalização da Avaliação no Processo de 

Ensino Aprendizagem (In www.epdrs.pt – Organização Interna). 

http://www.epdrs.pt/
http://www.epdrs.pt/
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1.2.3 - População escolar 

 

1.2.3.1 - Pessoal docente 

 

A EPDRS tem, neste ano letivo, um total de 28 docentes. Destes, 12 são quadros 

da escola, 4 encontram-se em mobilidade e os restantes são docentes contratados. 

Destes docentes contratados, 6 são técnicos especializados. Trata-se de um quadro 

docente profissionalizado, à exceção dos técnicos especializados, e com uma média de 

15 anos de serviço. 

 

O gráfico apresentado indica a situação contratual dos docentes. 

 

 

 

1.2.3.2 - Pessoal não docente 

No que respeita ao pessoal docente, a EPDRS tem um total de 17 funcionários, 

distribuídos da seguinte forma: 
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1.2.3.3 - Pessoal discente 

 

1.2.3.3.1 - Situação anterior à entrada na EPDRS 

 

Ao longo deste subcapítulo procuramos fazer uma breve apresentação da 

população discente da escola de acordo com os aspetos que se consideram relevantes 

para a sua caracterização enquanto público-alvo.  

Começaremos por distribuí-los por cursos e por oferta formativa. Em seguida, 

consideramos importante, além da referência ao seu local de origem, a alusão ao seu 

percurso escolar anterior: Percurso escolar e número de retenções.  

Ensino Profissional: Produção Agrária, Gestão Equina, Turismo Ambiental e 

Rural e Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar; 

Educação e Formação de Jovens: Tratamento e Desbaste de Equinos.  
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A EPDRS tem vindo a assistir a uma pequena evolução no número de alunos 

que a procuram e que vai ao arrepio do número de jovens em idade escolar existentes no 

concelho. Neste momento, é frequentada por 184 alunos, distribuídos da seguinte 

forma: 

Profissional: 170 alunos e 8 turmas;  

Educação Formação Básico: 14 alunos e1 turma. 

 

 

Contudo, será importante referir-se que, neste momento, e como se pode 

verificar no gráfico seguinte, a escola tem uma abrangência que ultrapassa, em muito, os 

limites do concelho de Serpa. 
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Em relação às características do público-alvo, é já elevado o nº de alunos que 

frequenta o ensino profissional como primeira opção ou, em alguns casos, e perante a 

insatisfação do ensino regular retrocedem no seu percurso escolar. Estes dados podem 

ser comprovados no seguinte gráfico: 

 

 

 

No que respeita ao nº de retenções que fazem parte da história de vida dos 

nossos alunos, continua a verificar-se que o percurso escolar foi atribulado, e que o 

ensino profissional será a “última” forma de se manterem na escola.  
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1.2.3.3.2 Situação após a entrada na EPDRS 

 

Nesta parte deste projeto vamos proceder a uma apresentação de resultados dos alunos que 

se prendem com taxa de abandono e sucesso escolar.  

Taxa de abandono 

Com o percurso percorrido até ao ingresso na EPDRS, não será de estranhar que também 

aqui alguns alunos não encontrem a sua orientação. Procurando encontrar justificações 

possíveis para o abandono escolar, a auscultação dos alunos desistentes, bem como dos 

respetivos diretores de turma, revelou que as principais causas evocadas estão relacionadas 

com: 

 expetativas em relação ao curso que não correspondem à realidade; 

 localização da escola; 

 historial de abandono; 

 situação económica familiar desfavorável; 

 falta de objetivos de vida. 

Tendo como referência o último ciclo de formação, 2010-2013, dos 56 alunos 

matriculados no 1º ano do ensino profissional, 13 desistiram logo no primeiro ano, 

correspondendo a uma taxa de 23%.  
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Sucesso escolar 

Para esta análise teremos por base as classificações obtidas por módulo durante 

o ano letivo 2012/2013: 

Total de módulos avaliados 4350 

Total de módulos realizados 4084 

Total de módulos realizados com clas.> 12 1605 

Total de módulos não realizados 266 

 

 

 



 Projeto Educativo 

 Página 23 

Após análise dos dados, verificamos que a percentagem de módulos realizados é 

muito significativa, sendo que os que foram avaliados com classificações superiores a 

12 valores têm ainda relativa expressão (37%). 

 

No que respeita à média das classificações obtidas na PAP e na FCT, são as 

seguintes: 

 

 

Empregabilidade 

Como não poderia deixar de ser, apresentamos os dados referentes às taxas de 

empregabilidade dos 3 ciclos de formação anteriores. 
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2 - Análise Swot 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 O alargamento da escolaridade obrigatória para 

os 18 anos; 

 A autonomia das escolas profissionais públicas 

relativamente ao processo de agregação das 

escolas da rede pública do ensino básico e 

secundário; 

 A importância da formação profissional de 

dupla certificação para os jovens e os ativos na 

estratégia do novo quadro de referência de 

2014 a 2020 

 O Plano de Desenvolvimento Regional aponta 

como um eixo prioritário de desenvolvimento 

da região Alentejo, os setores ligados ao 

Desenvolvimento Rural (agricultura, agro 

indústrias e turismo e lazer); 

 O incremento do regadio no perímetro do 

concelho de Serpa associado ao 

Empreendimento de fins Múltiplos do Alqueva 

(24 mil hectares). 

 

 A oferta formativa de nível IV oferecida 

na região; 

 O concelho de Serpa e a região (Baixo 

Alentejo Interior) apresentam 

indicadores de população escolar a 

frequentar o ensino básico inferiores à 

média nacional; 

 O concelho de Serpa e a região (Baixo 

Alentejo Interior) apresentam 

indicadores de decréscimo demográfico 

importantes; 

 Os apoios ao alojamento dos alunos, 

previstos nos regulamentos específicos 

dos programas cofinanciados pelo Fundo 

Social Europeu (FSE), apresentam 

constrangimentos vários. 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 A escola está muito bem apetrechada em 

equipamentos e estruturas físicas nas áreas de 

formação ligadas ao Desenvolvimento Rural 

(Produção agrícola e animal, agro industria, 

turismo rural, ambiente e lazer); 

 A escola é única na região a oferecer formação 

de nível IV na área da gestão equina; 

 A escola tem excelentes ligações com o tecido 

empresarial local; 

 A escola é reconhecida no exterior; 

 Uma cultura de escola muito próxima da 

realidade empresarial com forte valorização 

dos contextos de trabalho; 

 A escola tem recursos humanos adequados à 

sua oferta formativa; 

 A maioria dos professores da escola é do 

quadro; 

 A escola apresenta um elevado volume de 

formação nos cursos profissionais; 

 A escola apresenta taxas elevadas de sucesso 

escolar e profissional; 

 A escola apresenta uma considerável 

autonomia em termos orçamentais 

relativamente ao Orçamento Geral do Estado 

(OGE). 

 A escola tem limitações relativamente a 

espaços físicos (salas de aula e 

polidesportivos); 

 A escola carece de meios financeiros 

para investimento em equipamentos 

tecnologicamente mais avançados; 

 A escola está fora do perímetro urbano e 

numa região com fortes impactos da 

interioridade; 

 A escola não tem uma oferta formativa 

para os ativos que responda às suas 

necessidades. 
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3 - Linhas de Orientação Estratégica 

 

Com base na análise swot, a orientação estratégica que a EPDRS considera mais 

adequada é aquela que permita manter ou aumentar a população escolar, numa visão 

mais alargada do local para o regional ou até para o nacional, melhorando 

sistematicamente os indicadores de qualidade e garantir a participação de toda a 

comunidade escolar na vida da escola. 

Em conclusão, pretende-se: 

 A diversificação da oferta formativa e do tipo de cursos, com 

centralidade no ensino profissional; 

 A promoção de uma imagem forte da escola como Centro de 

Desenvolvimento Rural de âmbito regional e inter-regional. 

 O envolvimento de todos os atores no processo educativo como forma de 

fortalecimento da cultura de escola profissional. 
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4 – O Projeto 

 

4.1 - Visão 

A escola será uma referência regional na formação e ensino no âmbito do 

Desenvolvimento Rural, pelo impacto da qualidade da formação dos seus alunos e pelos 

seus princípios de serviço público, ética e responsabilidade. 

 

4.2 - Missão 

Satisfazer as necessidades de formação da população numa perspetiva de 

oportunidades de sucesso escolar e profissional, com vista a dar resposta à procura de 

recursos humanos qualificados em áreas específicas do Desenvolvimento Regional. 

 

4.3 - Objetivo Central 

Melhorar as competências chave dos alunos. 

 

4.3.1 - Objetivos Estratégicos 

 Promover a melhoria dos resultados escolares; 

 Desenvolver dinâmicas de autonomia e responsabilidade nos 

alunos; 

 Melhorar os impactos dos contextos de trabalho na formação 

global dos alunos. 
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4.4 - Metas e Indicadores de Verificação 

Objetivos Estratégicos Metas Indicador de 

avaliação 

Meio de 

verificação 

 Promover a 

melhoria dos 

resultados escolares 

95% dos alunos 

concluem os módulos  

 

- (nº de módulos 

realizados) / nº de 

módulos avaliados) x 

100 

Registo da escola 

sobre as 

classificações 

finais de cada 

módulo obtidas 

pelos alunos do 

Ensino 

Profissional. 

45% dos alunos 

concluem os módulos 

com classificações 

superiores a 12 valores. 

 

- (Nº de módulos 

realizados com 

classificação superior a 

12 valores) / (nº total 

de módulos avaliados) 

x 100 

 Desenvolver 

dinâmicas de 

autonomia e 

responsabilidade 

nos alunos 

80% dos alunos 

apresentam 

classificações iguais ou 

superiores a 12 valores 

no subcritério: 

Responsabilidade e 

atitudes 

 

- (Nº de módulos 

realizados com 

classificação igual ou 

superior a 12 valores 

no subcritério: 

responsabilidade e 

atitudes) / (nº total de 

módulos avaliados) x 

100 

Registo da escola 

sobre as 

classificações 

finais de cada 

módulo obtidas 

pelos alunos do 

Ensino 

Profissional. 

 Melhorar os 

impactos dos 

contextos de 

trabalho na 

formação global dos 

alunos 

90% dos alunos obtêm 

aprovação na FCT e na 

PAP com classificação 

igual ou superior a 12 

valores 

. 

- (nº de alunos que 

obtêm aprovação na 

FCT e PAP com 

classificação igual ou 

superior a 12 valores) / 

(nº de alunos que 

frequentaram a FCT e a 

PAP) x 100 

Registo da escola 

sobre as 

classificações 

finais de cada 

módulo obtidas 

pelos alunos do 

Ensino 

Profissional. 

95% dos  monitores 

das empresas estão 

satisfeitos com o 

desempenho dos alunos 

na FCT 

 - (nº de monitores que 

se consideram 

satisfeitos) / (nº total de 

monitores envolvidos) 

x 100 

Inquéritos aos 

monitores das 

empresas que 

receberam alunos 

em FCT 
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4.5 - Avaliação 

 

O grau de consecução dos objetivos do Projeto Educativo será aferido através de 

referenciais de autoavaliação, contemplando duas dimensões: 

• O desenvolvimento do Projeto – avaliação qualitativa tendo por objetivo a 

regulação do processo; 

• Os resultados alcançados – avaliação quantitativa tendo por objetivo identificar 

o grau de consecução das metas. 

A avaliação qualitativa, a realizar anualmente e da responsabilidade da equipa de 

autoavaliação, das estruturas de orientação educativa, do Conselho Pedagógico, da 

Direção da Escola e do Conselho Geral, deverá fornecer informação sobre o 

desenvolvimento do Projeto Educativo, através dos seguintes instrumentos: 

 Relatórios de execução do plano anual de atividades; 

 Relatório anual de auto avaliação; 

 Atas e outros documentos internos. 

Ainda neste contexto importa referir que o processo de auto avaliação tem como 

base um Guião de Autoavaliação (In www.epdrs.pt – Organização Interna). 

http://www.epdrs.pt/
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Notas Finais 

 

Esta nova versão do Projeto Educativo, num contexto tão complexo como aquele 

em que se enquadra a EPDRS, encontrará certamente muitos contratempos durante a 

sua execução. 

Muitos desses problemas poderão não ser da nossa responsabilidade, mas quem 

o assume, tem de ter uma atitude de grande responsabilidade e sentido de serviço 

público, pelo que se exige o envolvimento de toda a comunidade educativa, criando-se 

condições para uma participação ativa de todos na vida da escola. 

Só assim poderemos consolidar este Projeto que é a EPDRS que, pelas suas 

especificidades e até, pelas próprias limitações do seu estatuto jurídico no que respeita à 

capacidade de intervenção na área educativa, tem de procurar sistematicamente novos 

caminhos e manter uma atitude de exigência perante os desafios. 

 

 

Serpa em outubro 2013 

 


