
  

ESSE P.PORTO 
 
No âmbito do Curso Técnico Superior 
Profissional 

Superior de Educação do Politécnico do 
Porto foi formalizado um protocolo 
entre esta instituição e a ESJR, que, 
contribuindo para uma constante e 
sustentada abertura da nossa escola ao 
mundo exterior, permitirá, por exemplo, 
contar com o apoio de estagiários 
especializados em 2020/21. 

OPE2019 
 
Já se encontra divulgado o cronograma 
de procedimentos relativo ao 
Orçamento Participativo da ESJR 2019! 
Até ao dia 28 de fevereiro devem ser 
apresentadas as propostas, no modelo 
próprio da escola, disponível na sua 
página de internet. A votação das 
propostas decorrerá no Dia Nacional do 
Estudante, dia 22 de março. 
A coordenação local do OPE2019 estará 
a cargo da professora Andreia Silva. 
Apela-se ao empenho de todos! 

DIA DE VILA DO CONDE 
 
No mês de março comemora-se o dia de 
Vila do Conde e, este ano, o espetáculo, 
que decorrerá na noite da cerimónia de 
entrega de prémios aos alunos das 
escolas do concelho, será da 
responsabilidade da ESJR, através do 
grupo de teatro que contará com uma 
peça do escritor José Coutinhas, com a 
intervençao dos coros do Conservatório  
de Música e da escola. Será, também, o 
momento da apresentação do hino da 
ESJR! Um enorme obrigado ao empenho 
do professor Nuno Monteiro! 

ESCOLA PRESENTE A PENSAR NO FUTURO! 

No início de um novo período e ano civil, é importante salientar o quão é importante que todos os atores da 
nossa Régio sejam participativos, críticos e interventivos e que, estando sempre do lado das soluções, contri-
buam efetivamente para que sejam ultrapassados os enormes desafios que, caprichosa e paulatinamente, irão 
alimentar o dia a dia de uma escola presente! 
É fundamental que no meio do corredio de diplomas, despachos e tantos outros documentos, muitas vezes 
apenas pincelados pelos tons cinzentos de umas quatro paredes de um qualquer gabinete, saibamos entender 
a importância de unir esforços, minimizando pequenas diferenças ou, melhor, aproveitando-as para construir 
sólidas pontes, capazes de demonstrar o quanto é importante o papel de qualquer um dos atores no universo 
da nossa ESJR! 
Tendo pela frente uma certificação, a reformulação/alteração de documentos estruturantes como o Projeto 
Educativo, Regulamento Interno e o Regulamento dos Cursos Profissionais, é essencial que todos estejam 
PRESENTES, para bem de uma instituição que não pode, nunca, deixar de pensar no FUTURO! 

 

CERTIFICAÇÃO EFQM (CAF) 

06     janeiro|2019 

Sugestões (de como abalar as nossas estruturas cognitivas!) 

Já é visível a reestruturação efetuada no Centro de Documentos, na 

sequência do processo de certificação EFQM, no âmbito da CAF 

Educação. A nova estrutura, resultado da discussão critica e  do 

contributo de diversos atores da ESJR, encontra-se organizada por 

vários separadores, nomeadamente, o separador F com documenta-

ção relativa à área da promoção do sucesso escolar (núcleos Promo-

ção do Sucesso e da Escola Paralela), separador G que reúne docu-

mentos produzidos pelos núcleos de Autoavaliação, Inovação e de 

Integração no Mercado de Trabalho e o Separador J relativo aos 

modelos desenvolvidos na área da Escola Inclusiva e dos Serviços de 

Psicologia. Apresentando já algum refinamento face à primeira versão, 

em resultado de contributos entretanto rececionados, este é, natural-

mente, um processo em constante reformulação, contando com o 

 

Ao nível do centro de partilha, e ao fim de vários anos de uso do 

SharePoint, torna-se necessário definir regras específicas de utiliza-

ção, de forma a garantir uma adequada otimização daquele espaço 

virtual. 

De referir que a visita do auditor/avaliador está prevista para o dia 22 

de fevereiro!  

diretor@oges.esc-joseregio.pt 

Educação inclusiva: https://www.youtube.com/watch?v=70EvnSfn0Tk  
Formação contínua de professores: Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ImowkpTfAw4&list=PLbgUYH-pIRaI8_EF280Oc6WcPLcWVyl7w&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=70EvnSfn0Tk
https://www.youtube.com/watch?v=ImowkpTfAw4&list=PLbgUYH-pIRaI8_EF280Oc6WcPLcWVyl7w&index=2

