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No mês de janeiro arrancará a primeira 
fase deste projeto, da Cruz Vermelha 
Portuguesa, que tem como objetivo a 
difusão das práticas de socorrismo aos 
alunos da ESJR, no âmbito de uma 
parceria entre aquele organismo, a 
Associação de pais e a Direção da 
escola. Este projeto, pioneiro no nosso 
país, pretende, também, ser o 
arranque de várias iniciativas, no 
âmbito de um protocolo a estabelecer 
entre a ESJR e a CVP. 

EECE 
 
Na reunião do CP de dezembro foi 
aprovada a Estratégia de Educação 
para a Cidadania na Escola. Este 
documento, que procura ir ao encontro 
dos objetivos preconizados nos 
documentos estruturantes  da ESJR, 
contou, para a sua elaboração, com o 
empenho e profissionalismo de Susana 
Barbosa e Vitor Martins que, desde 
outubro, frequentaram, representando 
a ESJR, uma ação de formação sobre 
Cidadania e Desenvolvimento! 

ASSEMBLEIA JR 
 
No dia 11 de dezembro realizou-se a 
2.ª reunião da AJR que contou, 
também, com a presença da maioria 
dos delegados de turma e de alunos 
de turmas dos ensinos básico e 
secundário, acompanhados dos seus 
respetivos professores. Nesta AJR um 
dos temas abordados foi o do 
Orçamento Participativo para 2019, 
demonstrando o quão este órgão 
consultivo poderá contribuir para a 
formação integral do aluno, enquanto 
individuo critico e interventivo 

BOAS FESTAS 

Algures, numa cidade inebriada pelos gracejos enrouquecidos de uns quantos 

bólides que, numa luta (ainda) não autónoma, tentam percorrer mais uns cms 

de uma rua cheia de quase  

Algures, num lugar sufocado por movimentos domesticados por sonhos 

sabiamente comandados pelo consumo! 

Haverá, ainda e sempre, uma gotícula que, graciosamente, indiferente aos 

aromas que teimam povoar os ares destes tempos, com  movimentos 

(in)conscientemente despreocupados,  percorrerá, num tempo sem tempo, um 

simples vidro de uma qualquer janela perdida no tempo, à espera que, pelo 

menos, um, também, simples olhar possa deliciar-se com a magia da simplici-

dade das cousas da vida  

Feliz Natal e um excelente 2019! 

Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!) 

CERTIFICAÇÃO EFQM 

05 dezembro|2018 

Construir um avião em pleno voo: https://www.youtube.com/watch?v=sOapWuBtMMc 
Regulamentação das OE dos ensinos básico e secundário: Portaria n.º 223-A/2018, 08.08 e Portaria n.º 226-A/2018, 07.08 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI&list=PLbgUYH-pIRaI8_EF280Oc6WcPLcWVyl7w 

Ao contrário do que estava previsto, a visita do 

auditor, para analisar e avaliar a implementação 

do plano de melhoria da ESJR, em resultado da 

autoavaliação, segundo o modelo CAF Educação, 

foi adiada para o mês de janeiro. 

Contudo, esta (pequena) alteração não impede as 

mudanças que irão surgir na área do centro de 

documentos e que serão visíveis até final de 

dezembro de 2018. 

No âmbito desta importante certificação, e res-

pondendo, de certo modo, à absoluta necessida-

de de colmatar uma fragilidade evidenciada 

aquando da autoavaliação, um dos documentos 

que entrará em vigor, a partir de janeiro de 2019, 

será o MOD_F020_V01-REGISTO-FINAL-DE-

ATIVIDADE. Este modelo pretende juntar, numa 

simples folha A4, toda a informação relativa a 

uma atividade, incluindo o seu próprio registo 

fotográfico.  

diretor@oges.esc-joseregio.pt 

https://www.youtube.com/watch?v=sOapWuBtMMc

