13 março|2021

PADDE
Encontra-se a decorrer a formação
que permitirá desenhar e
implementar o Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital da ESJR. A
construção deste plano, que deverá
constituir-se como um instrumento
estratégico de apoio à tomada de
decisão e à monitorização do trabalho
desenvolvido na área do digital,
encontra-se a cargo de uma equipa
inicial e está aberta à contribuição de
todos os atores da ESJR.

MOMENTOS DE ESPERANÇA
Neste período de reflexão, e ainda que as nossas emoções sejam “apenas” visíveis através
do brilho dos sorrisos de uns olhos provisoriamente condenados a um certo distanciamento,
é importante que TODOS estejamos unidos nesta luta, na defesa da enorme dádiva que é a
VIDA. No arranque das atividades letivas, com as turmas do 3.º ciclo, será reativado o
Plano de Contingência Presencial, mantendo o do E@D para os restantes níveis de ensino
e atividades não letivas. Será, sem dúvida, mais um desafio para a organização da ESJR,
pelo que é fundamental que estejamos sempre do lado da solução, atuando com responsabilidade e bom senso. Como sempre, a ESJR adotará todos os procedimentos que maximizem a segurança de todos, minimizando os eventuais riscos de contágio. Na primeira semana de aulas iniciar-se-á uma nova fase de rastreamento a todos que estejam no regime
presencial e, em breve, todos os atores da “Régio” serão contactados para a vacinação.
Feliz Páscoa, cheia de saúde!
diretor@oges.esc-joseregio.pt

OPE.2021
Decorreu, durante o dia 26 de março, a
votação para o Orçamento Participativo
de Escola, adaptada a estes novos
tempos pandémicos.
A votação, que decorreu no formato
E@D, contou com quatro propostas a
concurso.
A proposta vencedora, proposta B,
obteve 34 % dos votos, consistindo na
utilização da verba do OPE para a
substituição dos bancos danificados
das salas de laboratório e das salas de
arte.

EQAVET E EFQM
Com a obtenção do selo EQAVET por 3
anos (e consequentes reformulações
das práticas pedagógicas no ensino
qualificante da ESJR), inicia-se um novo
ciclo para a continuidade da certificação
EFQM obtida em 2019.
Tendo em conta o atual período
pandémico e o novo quadro EFQM, foi
decidido avançar para a candidatura
“Validated by EFQM”, com o objetivo de
consolidar o desempenho da ESJR em
relação à estrutura de gestão
globalmente reconhecida.

RÉGIO CULTURAL 2021
Em março de 2020, num cenário apenas identificado com algum filme de terror e/ou antecipação
científica, a ESJR defrontava-se com algo inimaginável, sendo obrigada, num profundo ambiente
de medo, a repensar e anular muitos dos seus procedimentos e atividades. Neste contexto, de
pandemia, foram cancelados diversos eventos, nomeadamente o da Régio Cultural e o do Dia da
ESJR, interrompendo procedimentos que fazem parte integrante da estrutura da estória da nossa
“José Régio”. Foi, como tal, com enorme desalento que a ESJR não pôde, em julho, celebrar a
Educação, reconhecendo o empenho e profissionalismo dos seus atores!
Passado um ano, e ainda que se vivessem momentos difíceis, era fundamental que a ESJR
desafiasse os seus próprios receios, voltasse a estar PRESENTE e a pensar no FUTURO!
Assim, a realização da Régio Cultural 2021 (RC2021) traduziu-se num enorme desafio, obrigando
a que a ESJR se reinventasse, readaptando-se, para a organização de eventos, à realidade E@D.
Neste contexto, foi criado o canal youtube da escola (ESJR VDC) que permitirá a realização de
futuros eventos e que funcionará, também, como repositório de vídeos produzidos na ESJR, que
poderão servir, inclusivamente, para a promoção da sua própria imagem.
Um enorme agradecimento a todos os que, resilientes, sonhadores e desafiando as muitas
adversidades, contribuíram para que a RC2021 se tornasse real. Um profundo obrigado aos Departamentos de Matemática e Ciências Computacionais e Ciências Experimentais, à Biblioteca e
à Educação Inclusiva por ajudarem a reescrever a RC na estória da nossa/vossa Régio. Um agradecimento muito especial às psicóloga Alexandra Pires e assistente social Lurdes Maciel por
contribuírem, de uma forma ímpar, para a concretização das homenagens e eventos da RC2021.
Obrigado a todos!
Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!)
A última malha: https://www.youtube.com/watch?v=M6ZjMWLqJvM
Amor e tempo: https://www.youtube.com/watch?v=Oo4KXZVApsQ
Paperman: https://www.youtube.com/watch?v=UOS5CP8tzYQ

