COVID-19

Exmos. Srs. Professores
Dado terem surgido algumas questões relativamente às linhas orientadoras da avaliação deste 2P, informa-se
que a última informação em que se refere que haverá 3.º período e, como tal, avaliação do 3P, não revoga
qualquer comunicado emitido anteriormente, nem decisões aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
Mais uma vez, face a esta situação extremamente grave que o país (o mundo) atravessa, apela-se ao bom
senso de todos, demonstrando, como tem sido, sempre, timbre dos docentes desta escola, um elevado
sentido de profissionalismo, consciente da situação atual e daquilo que, muito provavelmente, se espera num
futuro bem próximo.
Direcionando todas as nossas energias e esforços para aquilo que, neste momento, é absolutamente crucial
(vencer, em união e numa conjugação única de esforços, este inimigo invisível), a atuação de cada um deve
pautar-se por um conhecimento e sensibilidade profundos, capazes de, no dia de hoje, perspetivar as
eventuais implicações de um amanhã que, embora muito cheio de dúvidas e de incertezas, fará, em breve,
parte das nossas vidas...
Este tem sido, sempre, o procedimento adotado por aqueles que têm permitido que a (nossa) ESJR seja,
reconhecidamente, uma Régio inclusiva, verdadeiramente preocupada com qualquer aluno, enquanto
indivíduo capaz, ativo e cidadão pleno deste mundo que, atormentado por um inimigo invisível, jura tornarse, num futuro muito próximo, num espaço bem diferente... Esperemos que seja mais humano, menos
materialista e, definitivamente, mais de TODOS!
Estamos, pois, convictos que a ESJR estará ao nível da tomada de decisões que este momento exige, fazendo,
decididamente, parte das soluções (e nunca dos problemas)!
Informa-se, ainda, e perante algumas dúvidas levantadas junto da Direção, que a partir do dia 30 de março
até 13 de abril não há, à semelhança de anos anteriores, lugar a registo de sumários, excetuando-se as
situações relacionadas com a marcação de aulas de recuperação.
Nos próximos dias será enviada informação relativa ao funcionamento das aulas do 3P, fixando, em termos
institucionais, a plataforma que será adotada pela ESJR.
Como sempre, a Direção estará totalmente disponível para, em conjunto, serem encontradas as soluções que
melhor servem a Educação da (nossa) Régio e, evidentemente, do nosso país.
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