
Apresentação do Projeto: A escola e a Comunidade 
 

A Escola Profissional de Alte, CIPRL desenvolve um projeto designado por “A Escola e a 
Comunidade”, pretendendo-se com este promover na escola através da comunidade 
escolar e também do tecido socioeconómico envolvente a realização de um conjunto de 
estudos e ações subordinados a temáticas escolhidos anualmente e que essas sejam 
representativas da utilização dos recursos naturais regionais e também das 
potencialidades e dinâmicas socioeconómicas locais / regionais. O projeto é 
concretizado ao longo de cada ano letivo e os resultados são discutidos e apresentados 
num seminário a realizar durante o mês de maio para que posteriormente possam 
logo ser divulgados através de ações e recursos específicos. 
 
Da reflexão efetuada entendeu-se que anualmente se deve trabalhar uma temática e de 
entre as várias identificadas, designadamente, o artesanato, a produção de destilados 
de medronho, o turismo em espaço rural, a pastorícia, as culturas da, alfarroba, 
amêndoa, figos, hortícolas em abrigo e laranjas, anualmente será escolhida uma delas.  
 
Iniciou-se este projeto no ano letivo 2011/12 e desde então realizámos trabalhos 
designadamente sobre, a laranja, a alfarroba, o figo e o medronho. No corrente ano 
letivo 2015/16 entendeu-se optar pela temática da “Amêndoa” motivado pela 
tradição e pelo valor socioeconómico que esta cultura já teve para as gentes no 
Algarve e que ainda tem noutras áreas geográficas do país, sendo ainda que começa a 
ser objeto de aposta forte de investimento na região do Alentejo. 
  
No âmbito das linhas gerais de orientação e desenvolvimento do projeto entre outros 
objetivos entendeu-se que poderá ser adequado levar os jovens:   
 

A) A conhecer os recursos locais e regionais, onde são levados a contactar com 
alguns dos aspetos característicos desses recursos, através da  identificação de 
potencialidades conhecidas, formas de utilização e valorização. 

B) A tomar conhecimento das potencialidades identificadas da região em que 
habita e também das metodologias de trabalho possíveis para investigar, estudar 
e projetar outras formas de potenciar recursos já identificados.  

C) Pretende-se ainda proporcionar à comunidade envolvente oportunidades de 
tomar contacto com informação adicional sobre as formas e níveis de exploração 
dos recursos da região, das potencialidades das suas culturas e atividades mais 
representativas e mesmo das tradicionais.  

 
2 - Alguns aspetos, orientações de investigação e estudo, que talvez importe explorar 
no desenvolvimento da temática escolhida, A Amêndoa, mesmo que genericamente, 
porque poderão ser os adequados à melhor concretização dos objetivos consignados no 
lançamento do projeto, são respetivamente: 
 

a) Regiões de produção; 
b) Áreas de exploração implantadas em cada uma das regiões produtoras; 
c)  Variedades e tipo de consumo de cada uma delas; 
d) Fatores edafoclimáticos da cultura e problemas fitossanitários; 
e) Fatores de produção necessários à cultura; 



f)  A cultura em si – manuseio, as práticas culturais; 
g) Os transformados agroalimentares da fileira produtiva e o tipo de consumo / 

utilizações; 
h) O valor nutritivo da Amêndoa; 
i) Consumo per-capita das várias regiões produtoras e dos mercados de colocação 

das mercadorias; 
j) Realização de feiras e provas; 
k)  Concursos de ideias para preparação de novos produtos e utilizações 

complementares e ou diversas; 
l) A comunicação sobre a Amêndoa e seus derivados – poderá haver outras formas 

de comunicar?! 
 
Porém, em nossa opinião, as orientações anteriormente referidas são praticamente 
transversais à investigação e desenvolvimento que se poderá realizar no âmbito de 
qualquer uma das temáticas que poderemos assumir no âmbito do projeto. 
 
 
O seminário para encerramento dos trabalhos irá realizar-se nas instalações da Escola 
Profissional Cândido Guerreiro, sitas na Estrada da Ponte / Entrada Nascente, em Alte, 
no próximo dia 24 de maio de 2016. 
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