
   

REUNIÕES | EXAMES 2022 
 
Considerando as atividades e iniciativas 
previstas para o final deste ano letivo e 
a importância em garantir a necessária 
articulação, tendo, nomeadamente, em 
conta a época de exames 2022, foram 
publicados os calendários de reuniões 
do 3.º período (calendário 1: anos com 
exames nacionais e qualificante; 
calendário 2: restantes anos). Foram, 
também, definidos os dias 12 e 13 de 
julho para comemoração do DIA ESJR 
2022. 

EFQM 2022 
 
Encontra-se em processo de 
aprovação formal, para envio à APQ 
(Agência Portuguesa para a 
Qualidade), o Plano de Ação para a 
certificação EFQM da ESJR, onde são 
considerados os 3 projetos de 
melhoria que serão objeto de 
avaliação (potenciar os canais de 
comunicação e a gestão da marca 
ESJR, reformular e melhorar o centro 
de documentos e implementar o 
PEDDI – Projeto de Escola de 
Desenvolvimento Digital e Inovação). 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 
Concretizou-se, em 01.04.2022, a 
transferência de competências do ME para 
o Município de Vila do Conde. Este 
processo, aprovado pelo DL 21/2019, 
contempla a transferência de competências 
na área dos recursos humanos (assistentes 
operacionais e assistentes técnicos), dos 
transportes (circuitos especiais), dos apoios 
alimentares e dos encargos na contratação 
de fornecimento e serviços externos ao 
normal funcionamento das escolas. Para a 
ESJR, foram excluídos os equipamentos 
educativos que integram o património 
próprio da Parque Escolar. 

Feliz Páscoa 2022! 
 
Após 2 (longos) anos de uma ausência acompanhada por 
profundos medos e, também, enormes desafios, ainda que 
estranhamente amordaçados por distanciamentos soci-
ais/físicos e por artefactos que ousaram (ousam!) reter 
simples sorrisos, apenas libertados pelo brilho de uns 
olhos, a comunidade educativa pôde vivenciar, durante 
uma semana, uma ESJR “quase” livre, mostrando, mais do 
que nunca, que a educação não mais está confinada a uma 
sala de aula. Em 2022, na Régio Cultural, a ESJR voltou a 
festejar a EDUCAÇÃO! 
Santa Páscoa, com (muita) saúde! 

Na última semana de aulas do segundo período, à semelhança 
de outros anos “pré-covid”, a ESJR “encheu-se” de atividades, 
numa explosão de alegria, demonstrando, com o cuidado que 
ainda é necessário preservar, que se mantém ativa, presente, 
mas sempre a pensar no futuro dos seus jovens e colaboradores! 
Numa semana organizaram-se torneios, palestras, exposições, 
feiras, demonstrações, festivais e concertos. Durante 5 dias, a 
nossa “Régio” afirmou, no presente, com as inúmeras iniciati-
vas realizadas, que está consciente de que o conhecimento, 
surgindo “facilmente da ponta de uns quaisquer dedos”, pode, 
também, ser recolhido numa qualquer atividade, mesmo que, 
aparentemente, esta possa parecer demasiado simples. Num 
tempo, que deveria ser de esperança, os nossos olhos, ainda 
perturbados por um tal artefacto, registam, incrédulos, uma 
atrocidade inimaginável para um século onde o respeito pela 
diferença, pela identidade e pela diversidade, o amor e a solida-
riedade deveriam estar, com toda a naturalidade, presentes. 
Atentos a esta tremenda tragédia, os alunos do 9C organizaram 
uma atividade de sensibilização acerca da brutalidade que está, 
todos os dias, a acontecer num país europeu. 
 

Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!) 

RÉGIO CULTURAL 2022 

Uma questão de lados: https://www.youtube.com/watch?v=BCC7rFxo6QA 
Armas: https://www.youtube.com/watch?v=7ll7vrGHV2s 
Guerra de... coelhos: https://www.youtube.com/watch?v=cJG-PPm9CTo 
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Durante, apenas, 50 m, foram espalhadas, pela nossa Régio, bandeiras da Ucrânia, com mensagens, ao 
som de uma playlist difundida pela RJR, criada especialmente para alertar que, “perder” uns míseros 
minutos quando alguém luta, minuto a minuto, pela vida no seu país natal, pode ser (e é!) muito pouco, 
mas serve, também, de solidariedade e, num gesto ainda que simples, pode servir para sensibilizar quem, 
ainda, não se apercebeu do que está a acontecer mesmo aqui ao lado, em pleno século XXI! 
Parabéns a todos os que possibilitaram que existisse a Régio Cultural 2022! 


