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Estes dois últimos meses passaram a um ritmo frenético; estágios, aulas, preparação
de PAP e PAF, curso de tosquia, carta de tratorista, avaliação extraordinária, exame
de sela 4.... 
Aconteceu de tudo um pouco. 
Muitos alunos despediram-se, após terem concluído com sucesso a sua formação.
Outros continuarão connosco no próximo ano ,

O final do ano letivo  

Curso de tosquia 

 

 

A professora Rosário Venido dinamizou mais uma vez o Curso de Tosquia, que
continua a ser uma mais valia para os alunos do Curso de Produção
Agropecuária. 

 
 



 

 
Os alunos das diferentes turmas de Produção Agropecuária foram desenvolvendo
inúmeras atividades. De referir que o seu contributo foi essencial para a
manutenção dos espaços e para o aumento da produtividade das estufas, horta,
etc.  A eles e aos seus professores o nosso agradecimento.  

 
 

Enquanto isso, na
exploração agrícola... 



Os alunos do 3º ano de Produção
Agropecuária realizaram, com
sucesso, o exame da carta de

tratorista.



Curso de tosquia Exame de Sela 4 
 

 

Alguns alunos do Curso de Gestão Equina realizaram, na Escola,  exame de
Sela 4, também um passo importante na sua formação. 
As imagens são belísimas  e revelam a cumplicidade entre o cavalo e o seu
cavaleiro. 

 
 



 

 
Temos de destacar no Curso de Gestão Equina a aluna Alexandra Bernardino que é vice
campeâ nacional de pré-juniores de saltos de obstáculos, com o cavalo Allegro. Parabéns!

 
 

 
 

A mesma  aluna, Alexandra Bernardino, foi também a vencedora do concurso de Creative
Writing, promovido pela BE e pela Professora Patricia Sequeira. 

 



Eleições para o
Conselho Geral 

 

No mês de junho procedeu-se à eleição do novo Conselho Geral. 
À equipa, que será liderada pelo professor Sérgio Neves, desejamos as
maiores felicidades.

 
 

Novidades na BE 
 

Ao abrigo  do   Processo de Transição para o Digital foram entregues 3
computadores portateis à Biblioteca Escolar que aí poderão ser utilizados
por professores e alunos. 

 
 



MB
RO!

Os CEF na PAF ...

e na despedida  ...



A Escola foi, mais uma vez, palco das
atividades da Associação 

 Knine Service 

"No passado dia 27 de junho de 2021 a associação Knine Service organizou a 4ª
Prova de BH/VT de acordo com regulamentos da Federação Cinológica Internacional
(FCI) e Clube Português de Canicultura (CPC) no Campo de Treino Canino na Paiã
com o apoio da Escola Profissional Agrícola da D. Dinis - Paiã.
A Prova de BH/VT (Begleithund / Cão de Companhia), é a única prova com validade
internacional que visa a certificação de cães de companhia do ponto de vista da
obediência e sociabilização.
 É igualmente a prova obrigatória, de acordo com a legislação portuguesa, para a
Certificação de Cães de Raça Potencialmente Perigosa e Cães Perigosos.
Apresentaram-se   em prova 10 cães, sendo que 8 obtiveram a qualificação de Apto.
 Foram ainda realizados 2 Testes de Sociabilidade de acordo com regulamentos do
Clube Português de Canicultura, ambos obtendo o resultado de Apto.



Dicas de férias  ...
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ATÉ SETEMBRO!

 
Aguardamos a vossa colaboração em próximas edições.

 
Sigam-nos também em www.epadd-paia.pt ; 

@escolaagricoladapaiaoficial; 
nabibliotequice.wordpress.com; 

ou em https://www.facebook.com/groups/49996435187


