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ESJR – CQ
No primeiro período de 2019/20, a ESJR
candidatou-se a Centro Qualifica (CQ),
no âmbito de um procedimento
concursal aberto pela ANQEP.
Conseguindo obter uma pontuação
que lhe permitiu passar à 2.ª fase, a
ESJR esteve, no mês de dezembro, nas
instalações daquela entidade para
cumprir o requisito da entrevista
individual.
Os resultados, sobre a abertura ou não
de um CQ, serão conhecidos durante
este período letivo.

A (nossa) ESJR, enquanto escola pública, de e para todos, assumindo-se efetivamente
inclusiva, tem conseguido, nos últimos anos, contrariando uma tendência generalizada,
manter o número de alunos (muito próximo dos 1500), ao mesmo tempo que consolida,
junto dos seus atores, a imagem de uma instituição segura, organizada, competente, com
horários predominantemente no turno da manhã e, verdadeiramente, empenhada no
sucesso de TODOS. É, pois, natural que o “fervilhar” deste universo, que existe porque
existem alunos, “dificulte” o eventual normal funcionamento em certos períodos de tempo!
Sendo esta uma situação natural face à organização (assumida) da ESJR, não devemos
deixar de, com a colaboração de todos os que estejam do lado das soluções, encontrar
estratégias para melhorar o funcionamento desta instituição que, no presente, nunca
deixará de pensar no futuro de TODOS os seus jovens!
Feliz 2020!
diretor@oges.esc-joseregio.pt

PROJETO MAIA
No mês de dezembro a ESJR aderiu ao
projeto MAIA – Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em
Avaliação pedagógica, cuja coordenação
está a cargo do Prof. Domingos
Fernandes, do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa. Este projeto
que irá decorrer durante 3 anos letivos,
pretende desenvolver processos de
reflexão, bem como o desenvolvimento,
implementação e disseminação de
boas práticas de avaliação formativa.
Está previsto que a primeira sessão de
divulgação aconteça na ESJR.

MENTES EMPREENDEDORAS
Durante 3 anos letivos, a ESJR vai
participar num projeto, cofinanciado
pelo POISE, FSE, Portugal 2020 e
Portugal Inovação Social, que pretende
desenvolver, junto dos alunos do ensino
secundário, competências de liderança,
autonomia e superação. Este projeto
visa, também, promover, junto dos
alunos, o reconhecimento do impacto
dos professores na sua vida. Serão 4
turmas do secundário envolvidas no
projeto e a primeira reunião de
apresentação será em janeiro.

2020 – PROJETOS|PROCEDIMENTOS
Concluídos todos os procedimentos de aquisição de serviços para o
ano civil de 2020 e efetuadas as respetivas adjudicações, é importante
fazer algumas considerações quanto às diligências que serão necessárias para a aquisição do serviço de transportes, por exemplo, para a
realização de visitas de estudo. Com a adjudicação deste tipo de serviço, para este ano civil, à empresa Mar de Prata, foi necessário elaborar
documentação específica de apoio a este tipo de atividades. Assim,
para o cálculo do custo de cada veículo e do custo por participante foi
criado o modelo MOD_F025_V01-VISITA-ESTUDO-TRANSPORTESAPOIO. Foi, também, elaborado um modelo que permite oficializar o
pedido do serviço junto da empresa, com a designação
MOD_F026_V01-VISITA-SOLICITAÇÃO-SERVIÇO. Estes modelos encontram-se em fase de teste e serão disponibilizados, no centro de
documentos, após a reunião do Conselho Pedagógico de janeiro.
Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!)
Mentes empreendedoras: www.mentesempreendedoras.com
Motivação (escolhas da vida): https://www.youtube.com/watch?v=1FIwBEGC9gc
Vídeo (escolhas): https://www.youtube.com/watch?v=BXcEt_37bSA

