
   

RJR – RÁDIO ESJR 
 
Durante o segundo período dar-se-á 
início às emissões regulares da Rádio 
José Régio (RJR). O arranque desta 
importante iniciativa, que terá em 
conta o PADDE, a experiência 
acumulada nesta área e a formação de 
uma equipa específica, deverá contar 
com uma programação diversificada e 
consistente. Com este (re) arranque 
dar-se-á continuidade ao excelente 
trabalho pioneiro iniciado, em 2018, 
pelo (ex) aluno Luís Ribeiro. 

AMIGO INVÍSIVEL 2022 
 
No mês de janeiro arrancará uma 
nova edição do Amigo Invisível. À 
semelhança das cinco temporadas 
anteriores, pretende-se, com esta 
iniciativa, potenciar um maior e 
melhor envolvimento entre docentes 
e não docentes, tendo, 
nomeadamente, em conta a 
mobilidade de pessoal verificada no 
início deste ano letivo.  

REGIMAGE 
 
Considerando as reformulações que 
estão em curso no âmbito do plano 
digital ESJR, nomeadamente a 
recuperação e melhoria do sistema de 
circuito interno de áudio e imagem, 
iniciar-se-ão, no início do segundo 
período, de forma regular, as emissões 
da Regimage, tendo como principal 
objetivo a divulgação atualizada de 
informação de interesse para toda a 
comunidade escolar. 

TEMPOS DE ESPERANÇA 
 
Em tempos (ainda) amordaçados por forças (quase) invisíveis, pincelados pelo cinza que teima 
preencher toda e qualquer distância… 
Em tempos onde (ainda) um “até sempre” continua a esvaziar-se nos brilhos distantes de cada um 
de nós, alimentando uma dor que, apenas, será, aparentemente, “suavizada” pelo feitiço dos tem-
pos…  
Nestes tempos... 
É crucial que saibamos voltar a colorir as distâncias, as parecenças, as diferenças, as ausências, a 
diversidade!… 
É importante que sejamos capazes de reaprender a conhecer (melhor) o outro, mesmo que este se 
“esconda”, inofensiva e instintivamente, atrás de uma simples máscara!  
Feliz ano 2022, com (muita) saúde! 

Com o início de um novo ano, que se espera (muito) menos dominado pela pandemia, a ESJR vai 
poder contar com a implementação/consolidação de vários projetos que terão, julga-se, um 
enorme impacto no dia-a-dia desta instituição. 
Com efeito, no âmbito do PADDE, serão desenvolvidas várias ações que terão como objetivo a 
redução significativa de gastos com consumíveis, nomeadamente papel, e a otimização dos 
recursos existentes, nomeadamente os equipamentos cedidos pelo ME aos docentes. Assim, 
tendo em conta o deficiente (e ultrapassado) equipamento disponível na escola, será realizada 
uma profunda rentabilização, deslocando material das salas de aula (gerais) para outras áreas 
onde é absolutamente necessário equipamento mais robusto (como salas de informática). Sendo 
justificável e esperando a compreensão e apoio da comunidade, o uso dos computadores pesso-
ais, disponibilizados pelo ME, possibilitará o acesso às plataformas necessárias ao desenvolvi-
mento das aulas, garantindo, por outro lado, uma maior segurança no acesso às áreas profissio-
nais de cada um dos utilizadores. Também, no âmbito do plano de ação digital, serão implemen-
tadas ações que contribuam efetivamente para uma utilização progressiva da assinatura digital 
por todos os setores da ESJR, sendo que, numa primeira fase, tal será visível, apenas, nos setores 
da gestão e dos serviços de administração escolar. Por outro lado, a eliminação do toque de 
campainha em articulação com a reativação de uma rádio JR e de um serviço de informação 
(REGIMAGE) mais sólidos terão como objetivo tornar a ESJR mais atual e mais próxima dos seus 
atores. Será o ano em que, apostando numa projeção sólida da marca ESJR junto das comunida-
des local e nacional, cumprindo o cronograma previsto, a escola receberá a certificação pelo novo 
referencial no nível Validated by EFQM, renovando a certificação de qualidade obtida em 2019.  

 Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!) 

PROJETOS 2022 

História da Terra segundo uma rocha: https://www.youtube.com/watch?v=8GyPqdpxvE0 
Kitbull – amigos (im)prováveis: https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI 
Amor e tempo: https://www.youtube.com/watch?v=Oo4KXZVApsQ 
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