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Qualificar as pessoas. 

Impulsionar o desenvolvimento e a democracia. 
 

 

 

 

 

"O Projecto Educativo é um instrumento de primordial importância na gestão 

estratégica das Escolas Profissionais, não apenas no que respeita à componente 

pedagógica propriamente dita, mas também na percepção das grandes linhas 

conceptuais que o informam, particularmente no que concerne ao seu posicionamento 

na sociedade educativa e ao relacionamento da Escola com a generalidade dos agentes 

sócio-educativos, da escala local, à escala europeia. 

 

Nesta medida, entendemos que o Projecto Educativo é a expressão do compromisso 

partilhado, interna e externamente, entre os diversos protagonistas da comunidade 

escolar e os agentes de desenvolvimento: as instituições, os meios empresarias e 

profissionais, os jovens formandos e as suas famílias". 

 
 

 

 

 

 

Fernanda Ramos 
Directora  
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Introdução 
 

Passados cerca de 10 anos após a sua fundação, a Escola Profissional da 

Região Alentejo é hoje uma realidade incontornável no sistema de 

educação-formação, não apenas pela sua dimensão física e dispersão 

territorial, mas sobretudo pelo contributo inestimável que tem prestado à 

Região através da formação e qualificação escolar e profissional dos jovens 

alentejanos, tendo em vista a sua realização pessoal e inserção social e 

profissional. 

 

Face à nova realidade decorrente da Fundação Alentejo, comprometidos 

com as novas oportunidades de desenvolvimento emergentes na Região, 

importa rever o Projecto Educativo da Escola Profissional da Região 

Alentejo, tendo por linhas orientadoras, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei 46/86), o espírito do Decreto-Lei 4/98, os Estatutos 

outorgados pela Fundação, a experiência adquirida ao longo de uma década 

de trabalho e o vasto património cívico e pedagógico daí resultante, na 

perspectiva da sua articulação com outros actores e com outros 

instrumentos estratégicos de regulação do funcionamento da Escola, 

designadamente o Plano de Actividades e o Regulamento Interno. 
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Revisão do Projecto Educativo 

 

Considerando a circunstância de a Escola se encontrar numa fase de 

transição adaptativa ao novo quadro legal e de reorganização da sua 

estrutura organizacional, o Projecto Educativo e demais instrumentos 

normativos dele resultantes, deverão ser objecto de avaliação e eventual 

revisão em ordem à sua adequação a novas realidades e oportunidades. 
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Parte I 

Caracterização sumária  

da envolvente social e económica regional 
 

 

O Alentejo 

Território  

 

Com uma área de 26,9 mil Km2, ocupando aproximadamente 30% do 

território continental, uma população de 514.800 habitantes (5,2% do total) 

e uma densidade populacional muito baixa (19 habitantes por Km2, 

para108 no país ), o Alentejo, apresenta  fortes desequilíbrios em termos de 

povoamento, cuja característica principal se traduz numa tendência para a 

desertificação das zonas rurais. 

 

A proximidade territorial da Área Metropolitana de Lisboa, a contiguidade 

espacial com o Algarve, uma orla marítima de dimensão significativa e as 

relações de vizinhança com a Extremadura e Andaluzia espanholas, 

conferem ao Alentejo uma posição privilegiada. 

 

Estruturação e Dinâmicas do Território 

 

Sistema urbano  

Assinale-se em primeiro lugar que a rede urbana regional apresenta alguns 

desequilíbrios motivados pelo reduzido número de lugares de grande e 

média dimensão e pela desertificação continuada das zonas rurais, onde 

predominam lugares de pequena dimensão, com grandes afastamentos 

médios em relação à sede de concelho (11.6 Km). 

Esta estrutura de rede urbana é condicionada por um tipo de povoamento, 

fortemente marcado pela repulsão demográfica exercida pelas zonas rurais 

periféricas, de onde a população se tem vindo a transferir para fora da 

região ou para localidades sede de concelho, o que tem contribuído para a 

evolução positiva que se tem registado nos principais centros urbanos, com 

relevo para Évora, Beja, Portalegre e Ponte de Sôr, e também com 

importância crescente em torno dos eixos Elvas/Campo Maior, Sines/Santo 

André, Estremoz/Borba/Vila Viçosa, Montemor-o-Novo/Vendas Novas. 
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Especialização Económica Territorial 

 

As dinâmicas de especialização económica sub-regional, onde o sector 

agrícola  continua a pontificar, têm vindo a revelar, sobretudo nos últimos 

anos, outras áreas de interesse económico, onde a recente afirmação do 

terciário tem canalizado para a região importantes recursos financeiros e 

humanos. Contudo, a região é detentora de outros recursos igualmente 

importantes de entre os quais se devem salientar os seguintes: 

 

 As reservas minerais dos mármores, particularmente significativas na 

região de Estremoz–Borba–Vila Viçosa; 

 A faixa piritosa de Castro Verde; 

 As potencialidades logísticas do eixo Vendas Novas–Montemor-o-

Novo; 

 A consolidação das tradições industriais do Norte alentejano (sobretudo 

concentradas em Portalegre, mas que se estendem quer a Ponte de Sôr 

quer a Elvas–Campo Maior), articuladas aliás com o potencial agrícola, 

pecuário e turístico; 

 A vocação turística e de lazer do Alentejo, com manifestações 

diferenciadas, em que o litoral apresenta especialização natural para a 

exploração do turismo de sol e mar e o interior oferece várias áreas de 

particular aptidão para a exploração do turismo rural e cultural; 

 A emergência do pólo de desenvolvimento correspondente à zona de 

influência do "Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva", cujas 

valências integram a produção de energia, a modernização agrícola e 

agro-pecuária e, ainda, o turismo e o lazer. 

 

Recursos Naturais  

 

Na sua diversidade, também resultante de uma ocupação humana de longa 

data, o Alentejo possui um rico património natural e cultural, envolvendo 

importantes recursos naturais e paisagísticos com valor estético, lúdico e 

científico.  

 

Os solos são frequentemente entrecortados por afloramentos rochosos, 

normalmente com baixa capacidade de armazenamento para a água, são 

muito pobres em matéria orgânica e, consequentemente, de muito baixa 
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fertilidade. Apenas 14,6% dos solos da área total da região correspondem a 

elevadas capacidades de uso agrícola.  

 

No que se refere ao desenvolvimento da agricultura assinala-se a exploração 

de sistemas agrícolas, pastoris, florestais ou mistos, incluindo as produções 

vitivinícola e olivícola, a irrigação de algumas áreas e a exploração dos 

sistemas de montado. Neste contexto, o coberto autóctone de sobro e azinho 

continua a ocupar um lugar de destaque. 

 

O subsolo, rico em minérios, rochas ornamentais e águas termais e 

minerais, constitui igualmente um importante recurso natural da região. 

 

Situação Ambiental  

A região apresenta parâmetros elevados de qualidade ambiental e a 

qualidade do ar e das águas é, de uma forma geral, boa. No entanto, a 

poluição de recursos hídricos superficiais e subterrâneos é fonte de algumas 

degradações ambientais. 

 

No que se refere aos resíduos sólidos urbanos, a recolha de lixo na região 

apresenta uma cobertura muito próxima dos 100% embora, essencialmente, 

depositados em lixeiras.  

 

As Áreas Protegidas existentes – Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, Reserva Natural do Estuário do Sado, Parque Natural da 

Serra de S.Mamede, Parque Natural do Vale do Guadiana e Refúgio 

Ornitológico do Monte do Roncão, representam cerca de 201 000 hectares, 

correspondentes a aproximadamente 7,5% do território regional. 

 

O Alentejo abrange, ainda, importantes valores enquadrados na Rede 

Natura 2000, nomeadamente Zonas de Protecção Especial para a 

conservação das aves selvagens – Estuário do Sado, Açude da Murta, Lagoa 

de Santo André, Lagoa da Sancha, Costa Sudoeste, Campo Maior, 

Mourão/Barrancos, Castro Verde e Vale do Guadiana  – num total de 350 

154 hectares que representam cerca de 13% do território regional. 

 

População e Estruturas Demográficas 

 

A evolução demográfica da Região Alentejo caracterizou-se, até 1940, por 

sucessivos crescimentos populacionais, condicionados por uma elevada 

natalidade e pela atractividade exercida sobre residentes doutras zonas do 
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país que fixaram residência na Região, para o desempenho de actividades 

sazonais maioritariamente ligadas à agricultura. A partir dos anos 50 

inverteu-se esta tendência e a Região passou a perder população, em 

particular nas décadas de 60 e 70, devido à incapacidade regional para 

absorver o excedente de população activa, libertada das tarefas agrícolas, 

que se dirigiu essencialmente para a cintura industrial de Lisboa e Setúbal.  

 

Nos últimos anos, a Região perdeu também a capacidade de se auto-

regenerar demograficamente, devido à elevada quebra da fecundidade e ao 

aumento do número absoluto de óbitos, que ocorrem particularmente 

devido ao acentuado envelhecimento demográfico, patente quer pela 

existência de um aumento crescente dos idosos, quer por um continuado 

decréscimo dos jovens (índice de envelhecimento = 147,2). 

 

Desta forma, a Região só ultrapassará a situação de declínio demográfico 

quando tiver capacidade não só para fixar os seus naturais, mas também 

para atrair do exterior população activa e em idade de procriar. 

 

Mercado de Trabalho e Igualdade de Oportunidades 

Emprego  

Apesar da continuada redução do efectivo demográfico, a população activa 

tem vindo a registar aumentos absolutos, provocados sobretudo pela 

crescente participação da mulher no mercado de trabalho. Este facto está 

patente no crescimento da taxa de actividade (41,1% em 1991 e 45,1% em 

1998), condicionada maioritariamente pela subida da taxa de actividade 

feminina (29,9% e 36,6%, respectivamente em 1991 e em 1998), uma vez 

que a taxa de actividade masculina registou apenas um ligeiro aumento 

(53,0% em 1991 e 54,0% em 1998). 

 

A estrutura sectorial do emprego caracteriza-se por um decréscimo 

continuado do peso da agricultura, silvicultura e pesca (11%), já inferior à 

média nacional (13,5%), embora ainda traduza algum atraso estrutural 

desta Região relativamente à média dos países da União Europeia. 

 

Naquele sector, as mulheres apresentam um peso considerável, embora a 

maior parte da população activa agrícola seja masculina. 

 

Os serviços, com uma implantação crescente (54,7%), apresentam um peso 

superior à média nacional (50,7%), facto a que não é alheio o peso da 
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Administração Pública no contexto das entidades empregadores. É neste 

sector que as mulheres surgem com uma influência  maioritária (67,4%). 

 

Desemprego 

 

No que respeita ao desemprego, regista-se uma tendência decrescente que, 

contudo, não é suficiente para evitar que a Região tenha a taxa de 

desemprego mais elevada do país (11,3%), muito superior à média nacional 

(5%). 

 

As mulheres são as principais afectadas (representam 68,4% do 

desemprego da Região) e os desempregados à procura do primeiro 

emprego são aqueles que menos contribuem para o total dos 

desempregados (12%), facto que reflecte o cariz estrutural do desemprego 

regional, maioritariamente constituído por desempregados à procura de 

novo emprego e, em particular, por um número considerável de 

desempregados de longa duração (44,5% estão desempregados há mais de 

um ano). Este último aspecto é sintomático da existência de um déficit de 

qualificações escolares e profissionais, facto que tornará bastante difícil a 

reinserção destes desempregados no mercado de trabalho. 

 

Coesão e  Solidariedade Social 

 

O crescimento económico, sendo fundamental enquanto gerador de 

riqueza, não se traduz, por si só, em geração de emprego podendo, muitas 

vezes, levar à exclusão de segmentos significativos da população e de 

territórios, provocando o aparecimento de fenómenos de pobreza, 

desemprego e exclusão social. 

 

Neste contexto, assume primordial importância a generalização do acesso à 

educação e ao conhecimento, determinantes no processo de 

desenvolvimento a longo prazo, bem como o fortalecimento das estruturas 

socio-económicas, por forma a possibilitar uma evolução positiva no 

rendimento disponível das famílias e, simultaneamente, uma melhoria 

sustentável das condições de vida das populações. 
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Educação 

 

Apesar da taxa de escolaridade básica rondar os 100%, a população 

alentejana apresenta uma taxa de analfabetismo superior à média nacional, 

que, contudo, se deve essencialmente à população mais idosa. 

 

Em termos da rede escolar, persistem ainda algumas carências de 

equipamentos e material de apoio escolar (laboratórios, bibliotecas, meios 

informáticos, etc). 

 

A rede do ensino superior (Universidade de Évora, Institutos Politécnicos 

de Beja e de Portalegre e outros estabelecimentos e pólos de entidades 

privadas), tem vindo a apresentar uma dinâmica considerável que se traduz 

numa oferta integrada e de qualidade, que permitirá criar “massa crítica” 

regional. 

 

Formação Profissional 

 

Os recursos humanos da Região caracterizam-se, na sua maior parte,  por 

possuírem um baixo nível de qualificação profissional, facto que dificulta 

os processos de reconversão profissional, em particular dos 

desempregados. 

 

É neste contexto que, nos últimos anos, se tem vindo a registar um 

crescimento no domínio da formação profissional, estimulado quer pelas 

entidades públicas, quer por entidades formadoras privadas, 

particularmente as Escolas Profissionais, com o objectivo de valorizar o 

potencial dos recursos humanos da Região, procurando diminuir o fosso 

existente entre as qualificações tradicionais e as exigências tecnológicas 

actuais e futuras. 

 

Saúde 

 

O estado de saúde da população do Alentejo tem registado uma evolução 

positiva nos últimos anos que se reflecte, designadamente, no facto de a 

esperança de vida à nascença dos residentes no Alentejo ser superior à 

média nacional (74.2 e 74.0 anos, respectivamente). 

 

As doenças do aparelho circulatório são, à semelhança do que se passa no 

contexto nacional, as principais causas da mortalidade regional.  
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No que respeita aos equipamentos de saúde, verificam-se algumas 

carências ao nível hospitalar, dado o acréscimo sistemático da procura de 

cuidados diferenciados e, em particular, das urgências. 

 

A rede de centros e postos de saúde, responsável pela prestação dos 

cuidados de saúde primários, caracteriza-se pela existência de elevados 

problemas ao nível das acessibilidades, que afectam particularmente as 

populações rurais e mais periféricas relativamente à sede do concelho.  

 

Por outro lado, verifica-se também uma significativa carência de estruturas 

de internamento para doentes idosos que não carecem de cuidados 

hospitalares, acentuada pelo progressivo envelhecimento da população. 

 

Segurança e Protecção Social 

 

A ainda elevada taxa de desemprego, associada ao acentuado 

envelhecimento demográfico e à segregação dos espaços mais periféricos 

da Região, estão na base do aparecimento de significativos problemas de 

pobreza, constituindo-se o Alentejo como uma das regiões onde este 

fenómeno tem uma incidência maior.  

 

Os problemas de pobreza  e de isolamento social agravam-se 

significativamente com o aumento da população idosa, maioritariamente 

constituída por inactivos que provêm de profissões pouco diferenciadas, 

ligadas à agricultura, e que na sua maior parte auferem pensões muito 

baixas. 

 

A redução das situações de pobreza e de marginalidade social exige uma 

acção multi-sectorial, articulada entre a saúde e a segurança social, e com o 

envolvimento das IPSS – Instituições de Solidariedade Social e das 

entidades privadas prestadoras de serviços no domínio do apoio social.  
 

 

Habitação 

 

Nos aglomerados populacionais com centro histórico existem dificuldades 

ao nível da recuperação e valorização do parque habitacional, situações que 

poderão evoluir para uma degradação irreversível que poderá contribuir 

para a perda da imagem, dinâmica e qualidade da vida urbana exigindo a 

intensificação de apoios à sua reabilitação e revitalização, envolvendo 
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também intervenções concertadas, designadamente no âmbito do 

urbanismo comercial e do património. 

 

Actividades Económicas e Competitividade Regional  

 

O Alentejo situa-se ainda entre as 25 regiões mais pobres da União 

Europeia, segundo o indicador “PIB per capita”, embora tenha passado da 

3ª  região mais pobre em 1986, com um " PIB per capita” de 37% da média 

comunitária,  para a 16ª posição em 1996, com um índice de 59,7% daquela 

média.    

 

No entanto o PIB per capita da região Alentejo é ainda aquele que, de entre 

as cinco NUT’S do Continente mais se afasta da média nacional registando 

apenas uma situação mais favorável que a dos Açores e Madeira. De entre 

as sub-regiões do Alentejo, apenas no Alentejo Litoral este indicador 

ultrapassa a média nacional.  

 

O Alentejo tem a maior parte da sua superfície consagrada à agricultura. É 

a região onde o sector secundário se revela menos dinâmico e onde o sector 

terciário é aquele que tem maior expressão na estrutura de distribuição do 

VAB por sectores, com uma dinâmica de crescimento idêntica à do País 

embora com forte representação dos serviços públicos não mercantis, 

apresentando, no entanto, a actividade turística fortes potencialidades de 

desenvolvimento. 

 

Esta dinâmica tem sido particularmente evidenciada em Évora, Portalegre, 

Sines, Campo Maior e Ponte de Sôr, e, embora  com menor intensidade, em 

Vendas Novas, Vila Viçosa, Aljustrel, Grândola e Beja. 

 

Agricultura 

 

Apesar do peso significativo que o sector ainda apresenta, sobretudo, 

quando se considera o conjunto Agricultura, Silvicultura e Indústrias Agro-

Alimentares e Florestais, é um facto a perda relativa da sua autonomia e 

importância sócio-económica.   

 

Também as regras de funcionamento resultantes da inserção do sector num 

contexto de abertura ao exterior e de progressiva liberalização das políticas 

agrícolas, bem como o impacto das alterações tecnológicas e dos padrões 

de consumo, têm provocado mudanças rápidas no quadro da 

competitividade. 
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Parece existir, no entanto, margem de manobra para que as explorações 

agrícolas regionais possam vir a alcançar ganhos significativos de 

produtividade, a partir da adopção de um conjunto diversificado de 

transformações produtivas e tecnológicas, designadamente a introdução de 

novos olivais, de tecnologias extensivas nos sistemas de cereais de sequeiro 

e pecuária, de novas áreas de vinha e de novos regadios.  

 

O contributo de tais ganhos de produtividade, irá em grande medida 

depender dos resultados que venham a ser alcançados no âmbito da 

modernização e expansão do regadio na região (em que o Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva poderá ter uma influência determinante). 

 

Por outro lado, a incipiente organização dos agricultores, que se manifesta 

ao nível da produção, da concentração da oferta, da transformação e da 

comercialização das produções regionais, tem que ser dinamizada e 

robustecida como forma de ganharem a necessária dimensão do mercado.    

 

Indústria  

 

O Alentejo é uma das regiões mais ricas do país em recursos de subsolo, 

entre os quais se destaca o mármore, explorado em várias zonas da Região, 

mas essencialmente na rica reserva de Borba-Estremoz-Vila Viçosa. O 

granito é outra das actividades extractivas de significado, com jazidas que 

apresentam maior concentração no Alto Alentejo. Destaca-se ainda a faixa 

piritosa que se desenvolve nos concelhos de Aljustrel-Castro Verde-

Almodôvar  e ainda uma faixa zincífera localizada numa zona junto à 

fronteira, entre o Alentejo Central e o Baixo Alentejo. 

 

No âmbito da actividade extractiva tem grande importância a exploração de 

rochas ornamentais, representando o número de pedreiras cerca de 62% do 

total nacional, o volume nelas extraído 61% do volume total nacional e o 

emprego 79% dos trabalhadores nacionais no sector. 

 

O mármore e o granito são os mais explorados e constituem recursos de 

grande importância na economia regional e nacional e um potencial 

competitivo à escala mundial, num mercado em expansão. 
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A estrutura das empresas caracteriza-se por unidades de pequena dimensão, 

reduzida qualificação dos recursos humanos e fraca colaboração inter-

empresarial. 

 

 

São ainda de considerar as fontes de águas minerais em exploração, que 

conquistaram mercado a nível nacional e a nível internacional. 

 

A estrutura industrial é pouco desenvolvida e composta, essencialmente, 

por sectores tradicionais, com baixa produtividade e com unidades de 

reduzida produção e emprego. 

 

A indústria agro-alimentar tem vindo a ganhar crescente mercado nacional 

e internacional e apresenta perspectivas de desenvolvimento francamente 

interessantes num quadro de afirmação das especificidades regionais. 

 

De meados da década a esta parte, também as indústrias de construção civil 

e obras públicas tem conhecido um incremento significativo na Região, em 

consequência do aumento do investimento, nos sectores da habitação, do 

equipamento social (saúde, solidariedade social, educação) e, muito em 

particular, no desenvolvimento das acessibilidades rodoviárias e na 

construção do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

 

Artesanato 

 

Predominantemente constituído por pequenas unidades individuais ou 

familiares de reduzida dimensão, essencialmente baseadas no trabalho 

manual e no "saber-fazer" do artesão, o artesanato assume no Alentejo uma 

importância derivada da  diversidade, qualidade e genuinidade das suas 

produções e pelas importantes conexões que assume com o emprego, o 

comércio e o turismo.  Com efeito, e para além do seu interesse enquanto 

instrumento conservador de práticas, artes e ofícios de uma cultura de raiz 

eminentemente popular, o artesanato constitui uma fonte de criação de 

empregos, nomeadamente em meio rural, bem como instrumento de 

suporte à criação de micro e pequenas empresas indispensáveis à 

diversificação e consolidação do tecido económico. 

 

Comércio 

 

O comércio no Alentejo concentra-se essencialmente nas cidades de maior 

dimensão populacional e assenta, primordialmente, na satisfação das 
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necessidades básicas das populações. É um sector dominado por empresas 

de muito pequena dimensão empregadora e a maioria apresenta carácter 

familiar.  

 

O sector, dominado por unidades de comércio tradicional, sofre de 

deficiências ao nível da qualificação dos recursos humanos, nas condições 

de organização e gestão e apresenta um baixo grau de diversificação. 

 

A concorrência das grandes superfícies instaladas na Região obriga a 

mudanças drásticas que conduzam à eliminação dos factores que 

comprometem a viabilidade das unidades tradicionais existentes.  

 

Turismo e o Lazer 

 

A afirmação da Região do Alentejo enquanto destino turístico é ainda 

reduzida, apesar da evolução recente, sobretudo desde meados dos anos 

oitenta, evidenciar um crescimento gradual desta actividade turística. De 

facto, este território mostra-se como um mosaico de destinos locais pouco 

articulados entre si, operando no pano de fundo de uma vasta gama de 

potencialidades por aproveitar. 

 

O alcance das actividades turísticas na base económica do Alentejo é, na 

actualidade, diminuto, pelo que importa valorizar os potenciais existentes e 

fazer do turismo e dos lazeres uma das âncoras de uma nova base 

económica, na perspectiva do relançamento das dinâmicas de 

desenvolvimento regional e local neste território.  

 

O Alentejo Litoral é um destino turístico crescente, pelo que a realização de 

alguns novos projectos de investimento (complexos turísticos e de lazer, 

multifuncionais e qualificados), abre perspectivas de grande significado na 

base económica, tanto ao nível sectorial do turismo como ao nível regional. 

 

No entanto, tem-se vindo a verificar uma afirmação crescente do Alentejo 

Central, quer através do designado Turismo em Espaço Rural, quer, 

particularmente da cidade de Évora, a que não é alheio o grande valor 

cultural que possui, alvo de reconhecimento pela UNESCO, enquanto 

Património da Humanidade. Destaca-se ainda o concelho de Estremoz, 

onde a dinâmica dos negócios e a riqueza da cultura e do património 

constituem traços principais de atracção/captação de turistas, bem como os 

concelhos de Sousel, Montemor-o-Novo, Reguengos de Monsaraz e 

Redondo.  
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O Alto Alentejo evidencia uma qualidade geral assinalável, mas, em 

simultâneo, uma ainda incipiente oferta quantitativa. Contudo, um conjunto 

significativo de acções de valorização do Norte Alentejano neste sector tem 

vindo a contribuir para a dinamização da oferta hoteleira nesta sub-região, 

associado a produtos como o turismo cultural, o turismo termal, o turismo 

de negócios, o turismo de natureza e o turismo de itinerância, surgindo com 

grande destaque a Serra de S. Mamede, as albufeiras (Caia, Maranhão, 

Montargil) e a Coudelaria de Alter. 

 

O Baixo Alentejo tem no concelho de Beja a sua maior capacidade de 

atracção, mercê da sua localização geográfica e ainda os concelhos de 

Ferreira do Alentejo, Castro Verde e Moura, possuidores de alguma oferta 

turística, bem como Serpa e Alvito que beneficiam da existência da rede 

ENATUR. 

 

Com a concretização do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, 

abrem-se novas oportunidades de aproveitamento turístico do espelho de 

água, que certamente induzirão um apreciável desenvolvimento turístico da 

região envolvente. 
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Parte II 

Escola Profissional da Região Alentejo 

Um Projecto Educativo do Alentejo para o Alentejo 

 

As finalidades do Projecto Educativo da Escola Profissional da Região 

Alentejo - para além das finalidades consagradas na legislação que 

enquadra a actividade das Escolas Profissionais (Dec.-Lei 4/98 – cf. Anexo 

“Legislação”) - apontam, na esfera da Formação Inicial, especificamente 

para a oferta de formações diversificadas de nível intermédio, em áreas de 

oportunidade na Região, designadamente naquelas que correspondem às 

tradicionais qualidades do seu potencial endógeno (património, hotelaria 

e turismo, rochas ornamentais, agricultura, agro-pecuária e recursos 

cinegéticos) bem como no que concerne ao ordenamento do território e 

ao desenvolvimento das acessibilidades e das novas tecnologias da 

informação e comunicação, no centro das quais o Alentejo se constitui 

como uma verdadeira plataforma ibérica e atlântica.  

A formação e qualificação inicial de jovens, constitui, em nosso entender, 

um factor decisivo na indução do investimento público e privado na 

Região, na qualidade de vida e do emprego, no desenvolvimento da 

inovação e do dinamismo empresarial e, não menos importante, na fixação 

das gentes à sua terra. 

A Escola Profissional da Região Alentejo articula as suas propostas de 

intervenção no terreno, não apenas no quadro da rede escolar e de formação 

profissional, mas ainda através do diálogo imprescindível com as 

Autarquias, organismos descentralizados da administração pública e os 

meios académicos, empresarias e sócio-profissionais da Região que apoiam 

o Projecto Educativo. 

Fundada no quadro do Decreto-Lei, 26/89, por Contrato-Programa 

estabelecido entre o Ministério da Educação (através do GETAP - Gabinete 

de Educação Tecnológica, Artística e Profissional) e o CEDRA - Centro de 

Estudos e Desenvolvimento da Região Alentejo, seu promotor, a EPRAL 

adaptou-se sucessivamente aos Decretos-Lei 70/93 e 4/98, dando origem à 

Fundação Alentejo, sua actual proprietária. 

 

A actividade formativa, no âmbito da Formação Inicial de Jovens, 

vocação primordial da Escola, desenvolveu-se, na década de 90, em torno 

de 12 áreas de formação, implicando 28 Cursos Profissionais de Nível III e 

3 Cursos de Nível 2, num total acumulado de 160 turmas no 1º. Ano de 

formação, com particular destaque para as áreas de Hotelaria e Turismo, de 

Comunicação, Informática e Administração e Serviços, contando, no Ano 
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Lectivo 2000-2001, com cerca de 1.170 formandos e 136 formadores, num 

ratio aproximado de 1 formador/9 formandos e cerca de 80 trabalhadores 

não docentes. 

 

Iniciada a sua actividade no Pólo-Sede de Évora e nos Pólos de Estremoz e 

de Vila Viçosa, no Ano Lectivo de 1990/91, a Escola expandir-se-ia para 

os Concelhos de Elvas e de Viana do Alentejo (no Ano Lectivo de 

1991/92) e do Alandroal, de Campo Maior e de Monforte (no Ano Lectivo 

de 1992/93), estando actualmente instalada nos Concelhos de Évora, 

Estremoz, Vila Viçosa e Portel (Distrito de Évora) e nos Concelhos de 

Elvas, Campo Maior e Monforte (Distrito de Portalegre), com 7 Pólos de 

formação profissional e 53 turmas em funcionamento, em Áreas de 

Formação e Cursos Profissionais diversificados de Nível III. 

 

Para além da sua vocação primordial, a formação profissional inicial de 

jovens, a Escola participa num vasto conjunto de projectos e actividades, no 

âmbito de parcerias nacionais e transnacionais, constituídas no quadro de 

programas e iniciativas comunitárias. 

 

A EPRAL, pode ainda desenvolver acções de formação profissional pós-

secundárias, de curta duração, tendo em vista a inovação, a especialização 

tecnológica e o aperfeiçoamento profissional dos seus diplomados e da 

generalidade dos activos na Região. Este eixo de desenvolvimento do 

Projecto Educativo, inscreve-se nas mais recentes preocupações mundiais 

suscitadas pela emergência da Sociedade da Informação, pela globalização 

das economias e pela consagração do direito de aprender ao longo da vida.  

 

Através da sua experiência e acompanhando solidariamente os interesses, 

aspirações e oportunidades emergentes na Região, a EPRAL procurará 

evoluir para um Projecto Educativo alicerçado em três pilares essenciais, 

interligados pelo propósito de “Formar por medida ou à medida”: 

 

 Das pessoas, através do incremento de roteiros formativos 

personalizados; 

 Das organizações, através da oferta de programas globais de 

formação de recursos humanos; 

 Da Região, mantendo uma oferta formativa profissional inicial, em 

áreas-chave para o desenvolvimento regional. 

 

Após uma década de actividade, consideramos que o nosso Projecto e os 

objectivos a que nos propusemos inicialmente, permanecem válidos na sua 

essência. Porém, o nosso trabalho só produzirá os frutos desejados através 

de um investimento complementar no apoio à inserção sócio-profissional 
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dos jovens diplomados, seja no acompanhamento da sua situação laboral 

por conta de outrém, seja na procura de oportunidades e de soluções de 

criação do próprio emprego. Para o efeito serão criados serviços de 

informação, documentação e acompanhamento, a partir de uma bolsa de 

oportunidades, considerando, por um lado, a oferta do mercado de emprego 

na Região e, por outro, a procura de trabalho evidenciada pelos jovens 

diplomados. 
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Parte III 

Dimensões e Finalidades Educativas 

 

A clarificação das dimensões e finalidades do Projecto Educativo é 

essencial na informação do Plano Anual de Actividades, atendendo à sua 

natureza de instrumento operacionalizador do Projecto. Por outro lado, 

posiciona a Escola enquanto organização qualificante e espaço de formação 

integral dos jovens, estreitamente comprometido com as suas aspirações 

pessoais, académicas e profissionais. 

 

As finalidades do Projecto Educativo podem agrupar-se em torno das 

seguintes grandes linhas de orientação: 

 

 Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando 

uma preparação adequada para a vida activa mediante a formação 

integral do indivíduo nos domínios sócio-cultural, científico e 

tecnológico, desenvolvendo as suas capacidades de trabalho e o 

seu espírito crítico, através da aquisição e aplicação de saberes e 

saberes-fazer sustentados pela investigação, reflexão crítica e 

experimentação; 

 

 Contribuir para a descentralização, desconcentração e 

diversificação das actividades educativas, através de uma 

adaptação permanente às realidades concretas e à resolução de 

problemas, fomentando o trabalho autónomo, o sentido de 

empreendimento, o espírito de equipa e a cooperação; 

 

 Propiciar contactos e experiências duradouras e estruturadas, 

individualmente ou em grupos, com o mundo do trabalho, através 

de uma forte articulação entre a escola e a comunidade produtiva, 

tendentes à facilitação da inserção sócio-profissional do jovem 

diplomado, seja no quadro interno da Região, seja num quadro de 

mobilidade intra-europeia; 

 

 Fomentar o acesso generalizado da comunidade educativa às 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, não apenas na 

perspectiva da modernização tecnológica do seu ambiente de 

trabalho, mas sobretudo no quadro da Sociedade da Informação, 

prevenindo eventuais situações de info-exclusão e contribuindo 

para uma utilização crítica e reflexiva da informação enquanto 

novo capital de desenvolvimento e das NTIC enquanto novos 

meios de produção; 
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 Formar para a cidadania e a participação democrática, 

contribuindo para a realização social dos jovens, para o 

desenvolvimento da sua personalidade, e a formação do carácter, 

promovendo a sua participação activa na vida social escolar e 

comunitária, sensibilizando-os para as grandes questões mundiais 

da paz, cooperação, multiculturalidade, liberdade e democracia; 

 

 Sensibilizar para o ambiente enquanto realidade suporte das 

actividades humanas que importa preservar, favorecendo o 

desenvolvimento harmonioso da natureza e da generalidade dos 

seres vivos, entre os quais o Homem; 

 

 Sensibilizar para a saúde, favorecendo o crescimento e o 

desenvolvimento físico e psicológico dos jovens, mediante a 

promoção de acções de informação, tendentes à prevenção e 

despistagem de problemas e comportamentos desviantes; 

 

 Assumir um papel de indutor de desenvolvimento na actividade 

económica regional, contribuindo, através da qualificação 

adequada de recursos humanos, para a criação e sustentabilidade 

de novas oportunidades para o investimento produtivo na Região; 

 

 Assumir um papel de indutor de desenvolvimento e modernização 

nos meios académicos regionais, recorrendo a metodologias 

pedagógicas inovadoras, à criação de ambientes de aprendizagem 

motivadores e ao uso de meios técnicos e tecnológicos de 

vanguarda. 

 

 

Importa ainda estabelecer alguns exemplos de acções, tipificando-as, que 

permitam a concretização das finalidades educativas do Projecto. 
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Parte IV 

Áreas de Formação  
 

As Áreas de Formação ( já em funcionamento ou a criar, na perspectiva do 

desenvolvimento e crescimento da oferta formativa da EPRAL) e os Cursos 

Profissionais que constituem a oferta formativa da Escola, obedecem à 

forte determinação de contribuirmos positiva e significativamente para a 

qualificação dos recursos humanos na Região, proporcionando aos jovens 

alentejanos uma formação escolar qualificante, alternativa e essencialmente 

vocacionada para a vida activa, tendo em vista a sua realização pessoal e a 

sua integração sócio-profissional em actividades relevantes no processo de 

desenvolvimento regional. 

 

Assim, são factores determinantes na escolha das Áreas de Formação da 

Escola Profissional da Região Alentejo: 

 

 A importância da actividade económica e das profissões que lhe 

estão associadas no contexto do desenvolvimento regional; 

 A empregabilidade verificável ou potencial; 

 O efeito indutor sobre outras actividades; 

 A capacidade tecnológica e laboratorial instalada; 

 A articulação com a rede escolar, designadamente com a oferta de 

Cursos Tecnológicos nas Escolas Secundárias da Região; 

 Solicitações expressas da sociedade civil, nomeadamente das 

Autarquias, das Associações Empresarias e Profissionais e de 

outros agentes de desenvolvimento. 

 

A determinação das Áreas de Formação e dos Cursos Profissionais que 

constituem a oferta formativa da EPRAL, são, desta forma, objecto de 

aferição à escala das necessidades regionais e fruto de um processo 

participado envolvendo a comunidade escolar e a envolvente social e 

económica regional. 
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Parte V 

Planos Curriculares  

e Gestão do Desenvolvimento Curricular 
 

Os Cursos Profissionais desenvolvem-se em 3 anos de formação, 

correspondentes, em norma, a 3.600 horas e encontram-se estruturados em 

3 grandes componentes de formação: SÓCIO-CULTURAL, CIENTÍFICA 

e TÉCNICA-TECNOLÓGICA, cabendo a esta última 50% do total de 

horas de formação.  

 
Componente de Formação Finalidades Duração 

(%) 

Sócio-Cultural Expressão/comunicação; domínio 
da língua materna; formação 
pessoal e social 

25 

Científica Fundamentos científicos das 
respectivas tecnologias  

25 

Técnica-Tecnológica e Prática Competências tecnológicas; 
conhecimentos tecnológicos; 
atitudes e destrezas profissionais. 

50 

 

A formação envolve várias modalidades de trabalho: teórico-prático, 

prático (em contexto laboratorial) e em contexto de trabalho (estágios 

profissionalizantes), com actividades desenvolvidas em empresas e outras 

organizações sediadas na Região. 

 

As actividades curriculares compreendem ainda, actividades de reforço e 

de enriquecimento, de orientação educativa, de relação escola-comunidade 

e escola-mundo do trabalho. 

 

O trabalho teórico-prático e prático, desenvolvido em contexto escolar 

laboratorial, visa a construção de um substrato cognitivo, sociocultural e 

científico, compatível com as finalidades da respectiva componente técnica 

e tecnológica. A formação em contexto real de trabalho (cf. Parte VI), 

desenvolver-se-á ao longo do respectivo ciclo formativo, visando o 

incremento da aprendizagem em ambientes organizacionais e profissionais 

reais (concomitantes à respectiva área de formação) e a aquisição de 

experiências profissionais relevantes. 

 

Os programas e planos de estudos propostos pelo Ministério da Educação 

são objecto de reorganização, por proposta da equipa de formação, tendo 

em vista a sua modularização e abordagem interdisciplinar, em função dos 

perfis de formação e dos perfis profissionais definidos para cada Curso (cf. 

Parte VII). 
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O horário lectivo será construído de forma a permitir a consecução dos 

objectivos propostos pela Escola, integrando factores de flexibilidade que 

possibilitem ritmos e ambientes diferenciados de aprendizagem.  

 

Na sua flexibilidade, a elaboração e gestão do horário lectivo, deve 

potenciar uma interacção produtiva entre o acesso à informação e auto-

formação, consagrando uma distribuição diferenciada e harmoniosa do 

tempo pelas diferentes componentes de formação e  tempos/espaços de 

trabalho autónomo, individuais ou colectivos. 

 

Considerando que os Cursos profissionais correspondem, em norma, a 

cerca de 1.200/ano de formação, as actividades lectivas deverão implicar 

entre 38 a 40 semanas/ano lectivo, de Setembro a Julho do ano civil 

seguinte. Assim, a componente lectiva do horário semanal dos formandos 

corresponde, em média, a 32 horas. 

 

Os Cursos Profissionais, conferem certificação académica ao nível do 12º. 

Ano e certificação profissional, nomeadamente através da prestação de 

provas finais de aptidão profissional (Prova de Aptidão Profissional), 

correspondentes à concretização de projectos individuais de trabalho nos 

respectivos domínios de formação, em cuja avaliação participam as 

organizações empresarias e profissionais afins. 
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Parte VI 

Formação em Contexto de Trabalho 
 

A formação em contexto real de trabalho é, seguramente, do ponto de vista 

das modalidades de aprendizagem, o traço distintivo mais marcante da 

especificidade pedagógica do ensino profissional. 

 

Com efeito, a formação em contexto de trabalho envolve amplas 

potencialidades formativas: 

 

 Enquanto factor de motivação pedagógica, na medida em que 

permite ao jovem a aplicação prática (“aprender a fazer”), em 

contexto real, de competências técnico-científicas comuns, até aí 

essencialmente suportadas por saberes teóricos e práticas simuladas 

desenvolvidas em contextos laboratoriais e desenquadradas dos 

respectivos ambientes profissionais; 

 No desenvolvimento/consolidação de competências sociais e 

profissinais; 

 Enquanto factor de socialização organizacional, favorecendo a 

integração do formando num determinada cultura de empresa e 

estimulando uma “cultura de empreendimento”; 

 Enquanto factor potenciador da empregabilidade do jovem 

estagiário. 
 

Por outro lado, não menos importante, o contexto de trabalho, enquanto 

contexto recorrente de formação e aprendizagem, é um interface 

fundamental na articulação entres os planos de estudos e as realidades 

socioeconómicas locais/regionais, estimulando o diálogo entre a Escola e a 

comunidade, particularmente na sua vertente empresarial e profissional. 

 

Assim, a Escola promoverá, anualmente, a realização de estágios 

curriculares, ou profissionalizantes, dirigidos à generalidade dos Cursos 

Profissionais, com objectivos e duração adequados ao ano curricular de 

formação em que terão lugar, celebrando protocolos com empresas e outros 

agentes económicos que garantam capacidade de enquadramento técnico e 

pedagógico, tendo em vista o acolhimento, em estágio, dos seus formandos. 
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Parte VII 

Processo Educativo-Formativo 

 

O modelo de formação subjacente ao ensino profissional requer um 

processo de ensino-aprendizagem centrado no formando e na adopção de 

metodologias activas de trabalho e de resolução de problemas que o 

aproximem das exigências da sociedade em geral e do exercício 

profissional, em particular, caracterizado por rápidas mudanças 

organizacionais e tecnológicas. 

 

A formação desenvolve-se preferencialmente a partir de actividades 

diversificadas, estruturadas a partir de projectos interdisciplinares, 

resultantes de uma visão transdisciplinar do currículo e da reorganização 

modular dos conteúdos próprios de cada disciplina, em favor de um dado 

perfil profissional. 

 

A modularização do currículo não é um fim em si mesma. Procura-se o 

aprofundamento da perspectiva de Projecto - em detrimento da perspectiva 

segmentada do módulo e da disciplina - a concepção de actividades 

formativas, de materiais didácticos, de processos e de instrumentos de 

avaliação, transversais e partilháveis entre formadores. 

 

A articulação do processo é garantida em primeira instância pelo Conselho 

de Turma, ou equipa de formação, ao qual cabe a reflexão aturada sobre os 

conteúdos, a sua reorganização modular, a escolha das metodologias de 

trabalho mais adequadas face às características do grupo-turma, a 

perspectivação de oportunidades de formação em contexto real de trabalho, 

a definição de propostas de projectos de desenvolvimento curricular, o 

desenho do sistema e a construção dos instrumentos de avaliação. 

  

Neste contexto, são essenciais os papéis do Orientador Educativo e do 

Responsável de Curso. 

 

O primeiro, sobretudo, enquanto factor de coesão da equipa de formação, 

elemento regulador do trabalho concretizado em contexto escolar e elo de 

ligação entre a comunidade escolar e as famílias. O segundo, garantindo a 

relação Escola/Mundo do Trabalho, num processo de mútua influência e 

regulação da qualidade da formação tecnológica, introduzindo factores de 

aperfeiçoamento e modernização, organizando e acompanhando a 

formação em contexto de trabalho, tendo em vista a consolidação dos 

conhecimentos e competências visados pela formação. 
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A intervenção pedagógica deve ser equacionada numa perspectiva de 

diferenciação e diversidade (de actores e de meios de implementação). 

Assim, a planificação deve atender à existência de ritmos diferenciados de 

aprendizagem no âmbito do grupo-turma, à necessidade de elaboração de 

roteiros de formação tendencialmente individualizados e à introdução do 

trabalho independente e auto-formativo, eventualmente não-presencial.
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Parte VIII 

Formadores 

 

O recrutamento dos formadores é da competência da Direcção da Escola, 

sob proposta da Direcção Técnico-Pedagógica. 

 

A especificidade do modelo pedagógico em desenvolvimento nas Escolas 

Profissionais, nomeadamente na EPRAL, determinou, em cada um dos seus 

Pólos de Formação, a necessidade de constituição de um "núcleo duro" de 

formadores, em regime de dedicação exclusiva. 

 

Para as componentes de formação Sócio-Cultural e Científica, a Escola 

privilegia a admissão de docentes profissionalizados com habilitação 

académica ,"própria", de grau superior. 

 

Para a docência da componente de formação Técnica-Tecnológica e 

Prática, para além daquele requisito, é privilegiada a admissão de docentes 

com sólida formação tecnológica e actividade profissional ou empresarial, 

na respectiva esfera de intervenção. 

 

A formação poderá ainda ser desenvolvida por outros agentes educativos, 

no âmbito de protocolos específicos a estabelecer entre a Escola e os meios 

académicos de níveis superiores e as organizações empresarias ou 

profissionais da Região, nomeadamente em matérias que requeiram uma 

intervenção especializada de valor acrescido. 

 

O horário docente, correspondente a 35 horas semanais, integra uma 

componente lectiva de 22 horas, em média, e uma componente não-lectiva 

de 13 horas, consagrada à realização de trabalho individual (preparação de 

aulas, avaliação da aprendizagem, elaboração de trabalhos de natureza 

científico-pedagógica e produção de materiais didácticos) e de outros 

trabalhos suscitados pela vida escolar (reuniões de trabalho de natureza 

pedagógica, participação na concepção e incremento de projectos que 

visem o sucesso educativo, acompanhamento individualizado de 

formandos, tendo em vista o reforço e/ou enriquecimento de 

competências). Considerando que as actividades escolares comportam 

geralmente, nas Escolas Profissionais, cerca de 38 a 40 semanas/Ano 

Lectivo, o horário completo e a tempo inteiro de um formador, corresponde 

a cerca de 830 a 880 horas lectivas/ano. 

 

A Escola Profissional da Região Alentejo, na selecção dos seus 

formadores, considera ainda fundamentais os seguintes aspectos e 
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qualidades pessoais: disponibilidade compatível com as exigências da 

Escola; facilidade de adaptação à mudança; espírito crítico e inovador, 

características imprescindíveis a uma nova forma de vivenciar a Escola e a 

acção educativa-formativa. Espera-se do formador um papel activo que 

privilegie o processo "aprendizagem" em detrimento do processo "ensino", 

capaz de conceber, empreender e orientar situações de aprendizagem 

diferenciadas, motivadoras e participadas, tendo em vista a formação 

integral do aluno, nos domínios atitudinal, sócio-afectivo, cognitivo e 

psico-motor. 

 

Em matéria de formação de formadores, consoante as suas necessidades em 

concreto, a Escola poderá: 

 

 Apoiar a candidatura de docentes à profissionalização, no âmbito 

do ensino particular e cooperativo; 

 Incentivar a formação contínua dos seus formadores, 

particularmente no âmbito dos programas anuais de formação 

contínua de formadores do CEFANESPO - Centro de Formação 

da Assoc. Nacional das Escolas Profissionais; 

 Apoiar a candidatura dos seus formadores à frequência de outras 

acções de formação promovidas por agentes públicos ou privados, 

visando o aperfeiçoamento da sua intervenção profissional no 

âmbito da EPRAL. 
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Parte IX 

Formandos 
 

Têm acesso ao Nível III da Formação Profissional Inicial, equivalente ao 

12º. Ano de escolaridade do sistema educativo português, os jovens que 

tenham completado o 9º. Ano ("Escolaridade Obrigatória") e que optaram 

por uma formação secundária essencialmente vocacionada para a vida 

activa, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento de estudos 

superiores. 

 

Atendendo a que o modelo pedagógico privilegia a aprendizagem, os 

formandos são considerados os actores fundamentais no processo ensino-

aprendizagem.  

Este modelo implica uma atitude baseada na verdadeira vontade de 

aprender, na responsabilidade, na cooperação e na capacidade de 

empreendimento. Requisitos que passam pelo trabalho em grupo, pela 

partilha de experiências e pelo respeito pelos restantes colegas e 

formadores. Assim, sem prejuízo da sua personalidade e modo de estar, o 

formando deve pautar-se por estes princípios essenciais na prossecução dos 

objectivos a que nos propomos. 

 

Espera-se dos jovens formandos uma atitude responsável, crítica e criativa, 

quer no plano das actividades de aprendizagem curricular, quer ainda no 

plano das actividades extra-escolares que envolvam a sua participação. 

Assim, desde o seu primeiro contacto com a Escola, nomeadamente desde 

o processo de candidatura e selecção, até ao pleno desenrolar do processo 

de ensino-aprendizagem, é fundamental que todas as instâncias da 

organização escolar se disponibilizem no sentido de esclarecer, orientar e 

motivar os jovens, por forma a facilitarem a sua integração e participação 

plenas no Projecto da Escola. 

 

A "estrutura modular", enquanto referência na organização da formação 

profissional e nas actividades de aprendizagem por unidades flexíveis ou 

módulos de formação, deverá permitir: 

 

 Uma pedagogia diferenciada centrada no formando e a elaboração 

de roteiros formativos tendencialmente individualizados; 

 

 O reconhecimento e a integração dos conhecimentos, qualidades e 

competências pré-adquiridos; 
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A motivação e o perfil pessoal e vocacional dos candidatos à frequência 

dos Cursos Profissionais no âmbito da Escola Profissional da Região 

Alentejo, é previamente avaliado pelo serviço competente, envolvendo, 

genericamente: 

 

 Entrevista individual; 

 Testes psicotécnicos; 

 Outros testes de aptidão. 
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Parte X 

Recursos Educativos 
 

São recursos educativos da Escola Profissional da Região Alentejo, todos 

os meios, materiais e humanos, disponibilizados pela comunidade e 

susceptíveis de utilização pela Escola no desenvolvimento da sua 

actividade sócio-educativa. 

 

Os recursos humanos da EPRAL são: os seus directores, formadores, 

formandos, auxiliares de acção educativa e agentes administrativos, assim, 

como todas as individualidades que, pontual ou sistematicamente, por 

solicitação da comunidade escolar ou iniciativa própria, contribuam para o 

sucesso do processo educativo-formativo. 

 

Os recursos materiais são todos os materiais, instalações, equipamentos e 

espaços laboratoriais, susceptíveis de utilização pela comunidade escolar. 

Os espaços e equipamentos laboratoriais, em particular, atendendo à 

especificidade da formação profissional, nomeadamente nos domínios da 

inovação e modernização tecnológica, serão objecto de especial 

consideração e aprovisionamento criterioso por parte da Direcção da 

Escola. 

 

Em matéria de espaço, consideramos que são espaços de aprendizagem, as 

salas de formação teórica, de utilização diferenciada, as oficinas 

pedagógicas e espaços laboratoriais específicos de cada Área de Formação, 

os Centros de Recursos em Conhecimento e a generalidade dos espaços 

envolvidos na vida da comunidade escolar. São ainda espaços de formação, 

as empresas, as organizações da sociedade civil, os equipamentos 

colectivos, o património ambiental, natural e edificado, assim como o 

património histórico-cultural. 

 

Procurando estimular uma atitude favorável à economia de meios e uma 

perspectiva ecológica na utilização dos seus recursos, a Escola sensibilizará 

todos os seus actores para a necessidade de aproveitamento de todos os 

recursos educativos susceptíveis de reutilização, reciclagem e reconversão 

e para a preservação, limpeza e conservação das instalações de trabalho. 

 
(cf. c/ Parte XII: "Cooperação") 
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Parte XI 

Avaliação 

 

Avaliação da formação 

 

Centrada no desempenho da organização, a avaliação da qualidade da 

formação, destina-se a fornecer elementos tendentes ao aperfeiçoamento do 

serviço educativo-formativo prestado pela Escola.  

 

Assim, deve compreender a aplicação de instrumentos de avaliação da 

qualidade: 

 

 Das relações de trabalho e eficácia do processo de ensino-

aprendizagem: formando/formando; formando/formador; 

formador/orgãos de direcção escolar e de coordenação 

pedagógica; 

 

 Da eficácia e adequabilidade das relações: famílias/Escola; meios 

empresarias /Escola; meios profissionais/Escola; meios 

institucionais/Escola. 

 

 

Avaliação da aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem, centrada no desempenho do formando, 

compreende as seguintes modalidades: 

 

 Diagnóstico, no início de cada ciclo formativo, tendo em vista a 

verificação de pré-requisitos (e/ou pré-adquiridos) essenciais ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

 

 Formativa, ao longo de cada ciclo formativo, tendo em vista a 

verificação da progressão na aprendizagem e a eventual 

introdução de elementos reguladores no processo de trabalho; 

 

 Sumativa, medindo o grau de  proficiência do formando quanto 

aos objectivos da formação concretizados no final de cada ciclo 

formativo. 

 

Na avaliação da aprendizagem , serão observados os requisitos consagrados 

na Portaria 423/92 de 22 de Maio e, especificamente quanto à Prova de 
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Aptidão Profissional (Capítulo IV), os requisitos e normas, estabelecidos 

no seu Regulamento. 

 

Na avaliação da aprendizagem deverão ainda ser considerados aspectos 

casuísticos estabelecidos pela Direcção Técnico-Pedagógica e pelo 

Conselho Pedagógico da EPRAL. 
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Parte XII 

Organização Pedagógica 

 

A organização pedagógica da EPRAL, supervisionada pela Direcção da 

Escola, compreende: 

 

 A Direcção Técnico Pedagógica; 

 O Conselho Pedagógico; 

 Os Coordenadores Pedagógicos de Pólo; 

 Os Conselhos de Turma; 

 O Orientador Educativo; 

 O Coordenador de Curso; 

 

cuja composição, processo de escolha e atribuições são objecto de 

explicitação no Regulamento Interno da Escola, face às normas 

estabelecidas pelo Decreto-Lei 4/98 de 8 de Janeiro e pelos Estatutos da 

Escola outorgados pela Fundação Alentejo. 

 

Os orgãos de direcção-coordenação pedagógica funcionam solidária e 

subsidiariamente, tendo em vista a boa organização e desempenho escolar. 

 

Na esfera da acção pedagógica, é de salientar o trabalho de parceria 

desenvolvido entre os orgãos de direcção-coordenação pedagógica e o SPO 

(Serviço de Psicologia e Orientação) da EPRAL que, no caso vertente, 

assume a designação de GAOVE - Gabinete de Apoio, Orientação 

Vocacional e Emprego. 

 

O GAOVE mantém relações de assessoria à Direcção Técnico-Pedagógica, 

nos seguintes domínios: 

 

 divulgação da oferta formativa da EPRAL; 

 candidatura, selecção e ingresso de formandos; 

 acompanhamento psico-pedagógico; 

 organização da estágios curriculares profissionalizantes; 
 acesso ao ensino superior; 
 apoio à inserção sócio-profissional dos diplomados; 
 acompanhamento dos percursos pós-formativos dos diplomados 

pela EPRAL. 
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Parte XII 

Cooperação 

 

Atendendo à natureza do Projecto Educativo da Escola Profissional da 

Região Alentejo, ao seu forte propósito de consolidação junto da 

comunidade, à sua capacidade técnica, material e humana, a Direcção 

providenciará a dinamização de protocolos de cooperação, com a 

generalidade dos agentes de desenvolvimento públicos e privados, da 

escala regional à escala europeia, designadamente Autarquias, Instituições 

de Ensino Superior, Organismos da Administração Pública, Empresas e 

Associações Profissionais, visando: 

 

 A utilização recíproca de recursos educativos, 

 A partilha de experiências formativas relevantes; 

 A organização de acções de intercâmbio e formação de recursos 

humanos; 

 A prestação mútua de serviços; 

 A organização de estágios profissionalizantes; 

 A consultoria mútua; 

 A monitorização da oferta formativa da Escola no contexto 

regional. 

 

A EPRAL participará ainda nas redes de cooperação inter-escolas 

profissionais tendo em vista: 

 

 A participação conjunta em acções determinantes para o 

aperfeiçoamento, desenvolvimento e consolidação do subsistema 

do ensino profissional no âmbito do ensino secundário; 

 A partilha de experiências formativas relevantes; 

 A consultoria mútua. 


