Informação n.º 8/2016-2017

“Festas e atividades de Natal e iniciativas de
solidariedade”
Estimados Encarregados de Educação,
Nesta quadra festiva, aproximando-se a celebração do 2.º domingo do Advento,
começamos por desejar a todos um Feliz e Santo Natal, celebrado em Família, em harmonia,
e um Ano Novo de 2017 pleno de Paz, Saúde, Amor e muitas Alegrias.
Na Associação Ester Janz a preparação do Natal é vivida com grande entusiasmo, sendo
promovidas várias iniciativas destinadas a realçar o espírito tão próprio desta época, de
convívio harmonioso, envolto em altruísmo, partilha e solidariedade.

Festas de Natal das diferentes faixas etárias
Os convites foram oportunamente enviados!
Gostaríamos de contar com a presença dos Pais e Familiares das nossas Crianças nestes
momentos memoráveis, que são sempre vividos com muita emoção pelas nossas Crianças.
Iniciaremos as Festas na próxima semana e os preparativos estão em marcha com muito
entusiasmo e dedicação. Lembramos as datas que devem registar:
•

3.ª-feira, 6 de dezembro, às 17h00 – Salas Papagaio e Sapinho, na sala multiusos e
lanche-convívio no refeitório

•

4.ª-feira, 7 de dezembro, às 17h00 – Festa conjunta no Fórum Lisboa do 1.º Ciclo e das
Salas Borboleta, Pavão, Pirilampo, Grilo e Mocho,
(seguirá
uma
mensagem
com
informações
detalhadas)

•

4.ª-feira, 14 de dezembro, às 9h30 – Salas Golfinho e Peixinho, Joaninha e Pintainho, no
Ginásio da Creche/Pré-Escolar e lanche-convívio no
refeitório. Com a colaboração da Foco Musical,
juntaremos Pais e Crianças para uma aula de música
e expressão corporal, dinamizada pela Professora
Ana Lúcia Jacinto e pelo Professor Dinis Mendes

•

5.ª-feira, 15 de dezembro, às 9h30 - Salas Panda, Tartaruga e Girafa, na sala multiusos e
lanche-convívio no refeitório

Cumpre salientar que nos dias das Festas de Natal, a Portaria II (do terreno) estará aberta
entre as 16h30 e as 17h00 (dia 6) e, de manhã, entre as 9h00 e as 9h30 (dias 14 e 15).
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Calendário do Natal
Nesta quadra natalícia pretendemos trabalhar atitudes e valores com as nossas Crianças.
Queremos, em conjunto, preparar o Natal, tendo presente que o mais importante é o modo
como vivemos e nos relacionamos uns com os outros!
Para o efeito, os Docentes prepararam um Calendário de Natal (em anexo) referente ao mês
de dezembro, com ações que as Crianças devem praticar diariamente, para contribuírem
para tornar o mundo melhor. Cada Aluno do 1.º Ciclo recebeu o seu exemplar. As Crianças
do Pré-Escolar trabalharão esta atividade nas respetivas salas. As Professoras e os Educadores
motivarão as Crianças na Escola, conversando e avaliando as suas ações. Pedimos a
colaboração dos Pais e Famílias para as motivarem em casa.
Porque o calendário tem 12 meses, ao longo do ano de 2017, tencionamos continuar a
trabalhar com as Crianças o que agora iniciámos!

Projeto “AEJ Solidária” – Ingressos para as Festas de Natal
Nesta quadra natalícia e no âmbito do nosso Projeto “AEJ Solidária”,
voltamos

a

apelar

ao

espírito

de

solidariedade,

altruísmo,

generosidade e partilha dos Pais e Encarregados de Educação,
unindo-nos, para tornarmos mais feliz o Natal de quem precisa.
À semelhança do que temos feito em anos anteriores, pedimos-vos
que, a “título de ingresso” nas festas de Natal, contribuam com os
seguintes bens (a entregar até 16 de dezembro):
•

bens alimentares embalados/enlatados não perecíveis para,

em conjunto, contribuirmos para a criação de vários Cabazes de
Natal que serão oferecidos a famílias identificadas quer pelas
Missionárias da Caridade (Chelas) quer pelos serviços sociais da Junta
de Freguesia, no âmbito da iniciativa “Marvila, a minha comunidade
Natal” quer ainda pela Associação Auxílio e Amizade.
Realçamos que poderão ser feitas doações adicionais de bens
diretamente no Espaço Jovem do Intervir, em Marvila (Av. Paulo VI,
Largo Luís Dourdil, Lote n.º 8 Lojas 2, 3 e 4 1950 – 299 Lisboa).
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Outras iniciativas no âmbito do nosso Projeto “AEJ Solidária”
O Projeto “AEJ Solidária” baseia-se num dos valores que norteia a atuação da Associação
Ester Janz: a transmissão do Espírito de Solidariedade, através do envolvimento com a
Comunidade. Visa sensibilizar toda a Comunidade Escolar para a importância da educação
para a solidariedade, o altruísmo e para a partilha generosa. Nesse âmbito, são
desenvolvidas ações que se destinam a minorar as necessidades sociais de pessoas e
famílias, em Portugal e no estrangeiro, e, assim também, contribuir para um mundo melhor.
Neste ano, desafiamos uma vez mais toda a nossa Comunidade Escolar a, durante esta
quadra, contribuir para as várias campanhas que as nossas Crianças selecionaram para
ajudar neste Natal de 2016! Apresentamos, em anexo, a lista das instituições e respetivas
campanhas, recomendando a respetiva leitura atenta.
Se quiserem contribuir para mais do que uma campanha, não hesitem em fazê-lo!
Contamos com a colaboração solidária de todos para qualquer uma destas campanhas,
pois, com uma pequena oferta podemos contribuir para tornar mais feliz o Natal de quem
mais precisa!
Informamos que teremos caixas no refeitório da Creche/Pré-Escolar e na entrada do edifício
do 1.º Ciclo, para a entrega dos bens que pedimos que sejam entregues até, 6.ª-feira, dia 16
de dezembro, para podermos organizar as entregas nas respetivas Instituições.

Concurso de PRESÉPIOS – Desafio para o 1.º Ciclo
Numa iniciativa proposta pelas Animadoras do 1.º Ciclo, desafiamos os nossos Alunos do 1.º Ciclo e as
suas Famílias a participarem no Concurso de Presépios que será promovido na semana de 19 a 23 de
dezembro! Dentro do espírito natalício, deverá ser um trabalho em Família, com imaginação e
criatividade, recorrendo à reutilização de materiais e com o tamanho que quiserem! A data limite de
entrega é dia 16 de dezembro. Mãos à obra!

Pai Natal da Junta de Freguesia de Marvila na Associação Ester Janz
Informamos que na 6.ª-feira, dia 16 de dezembro, às 9h30, as nossas Crianças do Pré-Escolar
e do 1.º Ciclo receberão uma visita muito especial! No âmbito do projeto “Marvila, a minha
comunidade Natal”, promovida pela Junta de Freguesia de Marvila, o Pai Natal será
recebido na sala multiusos da Associação Ester Janz pelas nossas Crianças do Pré-Escolar e
do 1.º Ciclo, onde lhes entregará uma pequena lembrança simbólica.
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8.º Peditório Nacional de pilhas e baterias usadas a favor do IPO
Inspirados no ideário da “AEJ Solidária”, decidimos associar-nos, uma vez mais, à Campanha
de recolha de pilhas, a favor do Instituto Português de Oncologia (I.P.O.).
Enquanto parceira da Ecopilhas, no âmbito do 8.º Peditório Nacional de pilhas e baterias
usadas, a Associação Ester Janz desafia toda a nossa Comunidade Escolar a colocar, até 6.ªfeira, 23 de dezembro, as pilhas e baterias usadas nos Pilhões da Escola, para que todos
juntos possamos proteger o ambiente e, também, ajudar o IPO! O objetivo desta ação é
doar ao Instituto Português de Oncologia (I.P.O.) um aparelho de tratamento para doentes
oncológicos.

Concluímos, recordando o período de encerramento da Escola, de 26 de dezembro (2.ª-feira)
a 30 de dezembro de 2016 (6.ª-feira), inclusive.
Na 2.ª-feira, dia 2 de janeiro, cá estaremos para receber de braços abertos as vossas/nossas
Crianças no novo ano de 2017!
Em nome de toda a Equipa da Associação Ester Janz, reiteramos os nossos votos de uma Feliz
Quadra Natalícia, que seja vivida com muita alegria e com espírito solidário!
O Conselho Executivo da Associação Ester Janz encontra-se à disposição para prestar os
esclarecimentos que se venham a revelar necessários relativamente a este ou qualquer outro
assunto.

Lisboa, 2 de dezembro de 2016
Conselho Executivo da Associação Ester Janz

Anexos:
Calendário do Natal
Campanhas de Solidariedade
Cartaz Campanha “Associação Auxílio e Amizade”
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