Comunicação n.º 1/2016-2017
Novo Ano Escolar na Associação Ester Janz
Queridos Pais e Encarregados de Educação,
Bem-vindos a mais um ano escolar!
Esperamos que todos tenham tido umas boas férias e um ótimo descanso e que as nossas Crianças
e Alunos venham com as forças retemperadas e com vontade de crescer, trabalhar e aprender!
Em nome de toda a Equipa da Associação Ester Janz, venho manifestar o nosso desejo de
continuarmos a trabalhar em conjunto na Educação das nossas Crianças e vossos filhos, dirigindo
uma palavra especial de boas-vindas às Famílias dos Alunos novos que se juntam à nossa grande
Família que é a Associação Ester Janz.
Vamos continuar a promover o espírito de família, de amizade, de solidariedade, de atenção aos
outros, de esperança…, acreditando que educando com amor, elevando o civismo e a cultura,
ajudaremos as nossas Crianças a crescerem para um mundo melhor.
Apresentamos, de seguida, algumas informações importantes, que nesta altura são sempre muitas!
Esperamos que vos ajudem a organizar o novo ano escolar. Estamos sempre disponíveis para
clarificar qualquer questão que possa surgir.

CALENDÁRIO ESCOLAR 2016/2017
Segue em anexo o nosso Calendário Escolar com as datas relevantes referentes às três valências (já
foi enviado no final de julho / início de agosto e pode ser consultado no nosso site em
www.ester.janz.pt).
Em breve, enviaremos outras datas importantes para marcarem nas agendas e poderem
acompanhar os vossos filhos nalguns momentos relevantes na vida da Escola.

INÍCIO DO ANO LETIVO
Estes primeiros dias de setembro destinam-se à adaptação e integração quer das Crianças novas
quer das que iniciam novos níveis de ensino ou rotinas diferentes, assim como à finalização da
preparação das salas e de todos os espaços da Escola e à planificação de novas atividades e
projetos.
O ano letivo do Pré-Escolar terá início na 2.ª-feira, dia 12 de setembro e o do 1.º Ciclo na 3.ª-feira,
dia 13 de setembro.
Convidamos todos os Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 1.º ano e dos restantes
novos Alunos do 1.º Ciclo a juntarem-se a nós numa pequena cerimónia de acolhimento. Será no
dia 12 de setembro, 2.ª-feira, das 9h00 às 10h00/10h30, na sala multiusos. Terminada a cerimónia, o
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dia decorrerá normalmente, de acordo com o horário de funcionamento estabelecido para o 1.º
Ciclo, iniciando-se as aulas no dia seguinte.

DATAS DAS REUNIÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Realizaremos reuniões de Pais por sala/turma de preparação do ano letivo. Apresentamos em
anexo a agenda.
CRECHE:
- salas destinadas às Crianças desde a aquisição da marcha aos 24 meses (Pintainho e
Joaninha): 3.ª-feira, 13 de setembro, às 17h
- salas das Crianças dos 24 aos 36 meses (Panda, Tartaruga e Girafa): 5.ª-feira, 22 de setembro,
às 17h
PRÉ-ESCOLAR:
- 3 anos (Salas Papagaio e Sapinho): 5.ª-feira, 8 de setembro, às 17h
- 4 anos (Salas Pavão, Borboleta e Pirilampo): 3.ª-feira, 20 de setembro, às 17h
- 5 anos (Salas Grilo e Mocho): 5.ª-feira, 15 de setembro, às 17h
1º CICLO:
- 1.ºs anos: 3.ª-feira, 6 de setembro, às 17h
- 2.ºano: 3.ª-feira, 27 de setembro, às 17h
- 3.ºs e 4.º anos: 4.ª-feira, 28 de setembro, às 17h

HORÁRIOS
Chamamos a vossa atenção para alguns dos horários em vigor na Associação Ester Janz,
aproveitando para pedir que as Crianças sejam pontuais nas atividades, de modo a começarem o
dia com calma e tranquilidade.
Horário de funcionamento da instituição:

7h30 – 19h30

Secretaria: 8h30 – 10h30 16h30– 18h00
Atividades com os Professores e Educadores:
 atividades na CRECHE: 9h - 17h 1
 atividades educativas no PRÉ-ESCOLAR: 9h - 17h2
 atividades letivas no 1.º CICLO: 8h30 - 16h30; toque de entrada às 8h25 e período do lanche
da tarde das 16h30 às 17h
Os horários das salas/ turmas serão divulgados brevemente.
Prolongamento (1.º CICLO):
 da manhã: 7h30 - 8h15

da tarde: 17h - 18h30

extra da Tarde: 18h30-19h30

1 Um dia por semana, as Educadoras das salas da Creche estão no acolhimento das Crianças a partir das 8h30
e acompanham a respetiva entrega até às 18h00.
2 Idem quanto aos Educadores das salas do Pré-Escolar.
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 o serviço de prolongamento é facultativo, mas implica inscrição e vigora de setembro a
agosto, sendo devido o pagamento de um valor mensal ao longo de todo o ano escolar
(artigo 15.º n.º 21 do Regulamento Interno) – em maio remetemos uma mensagem com a
informação relevante para a inscrição, que foi reenviada no passado dia 29 de agosto.
Constatamos, porém, que ainda há Alunos relativamente aos quais não temos qualquer
informação quanto ao horário de permanência na Associação, pelo que, caso esteja a ser
utilizado algum dos serviços de prolongamento, procederemos ao respetivo débito
juntamente com o valor da próxima mensalidade.

Salas de Estudo (1.º CICLO): 17h – 17h45 (2.ªs, 4.ªs e 6.ªs-feiras)
Na “Sala de Estudo” os Alunos podem realizar os trabalhos de casa, organizar os seus materiais
escolares ou estudar e preparar as aulas do dia seguinte. Os Alunos que desejarem frequentar a
Sala de Estudo têm de estar inscritos no 1.º prolongamento da tarde.

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC):
As AEC são de frequência facultativa, pressupondo uma inscrição. Só terão início em outubro e nas
próximas semanas seguirá a informação sobre as mesmas, com a indicação dos horários, custos e
impresso de inscrição.

FARDAMENTO E MATERIAL
Todas as Crianças devem vir sempre para a Escola bem fardadas, cumprindo o que se encontra
definido nos n.ºs 2 e 5 do artigo 24.º do nosso Regulamento Interno. Pedimos que aproveitem o início
do ano para identificarem todo o vestuário e material. É um ótimo trabalho para fazerem com elas!

MANUAIS ESCOLARES-1.º CICLO
Nos próximos dias iniciaremos a entrega dos Manuais Escolares do 1.º Ciclo aos Alunos que os
adquiriram através da Escola. É importante que os levem para casa e os identifiquem. O valor
respetivo será debitado juntamente com a prestação devida no mês outubro.
Para simplificar, aproveitaremos a presença dos Pais das Crianças dos 1.ºs anos nas reuniões de Pais
de hoje à tarde, para lhes entregarmos os manuais dos filhos. Nos casos em que houve a opção
pela oferta de manuais pelo Ministério da Educação, indicada até 5 de agosto, a entrega será feita
na Secretaria da Escola, para serem acautelados os procedimentos definidos ministerialmente.
Agradecemos, pois, que os Pais se dirijam à nossa Secretaria para esse efeito. Mais informamos que
estamos a diligenciar no sentido de conseguir uma resposta célere do Ministério da Educação,
relativamente aos dois pedidos de oferta de manuais apresentados após aquela data.
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Concluo, desejando a todos um ótimo ano, lembrando o nosso lema Ensinar com Amor, elevar o
Civismo, elevar a Cultura, para fazer crescer para um Mundo Melhor!
Que seja uma inspiração para o nosso trabalho e vida deste ano e que juntos possamos ajudar as
nossas Crianças a crescer para um mundo melhor!
Lisboa, 6 de setembro de 2016
____________________________
Direção Pedagógica
Conselho Executivo
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