Informação n.º 10/2016-2017

Dia Internacional do OBRIGADO!
11 de janeiro de 2017
Estimada Comunidade Escolar,
Comemora-se hoje, dia 11 de janeiro, o Dia Internacional do
OBRIGADO!
Criado através das redes sociais na internet “o objetivo do Dia
Internacional do Obrigado é simplesmente agradecer a todos
aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e
alegram, só por existirem. Neste dia o mote é dizer “obrigado” às pessoas das quais se gosta, ou
demonstrar esse mesmo obrigado por gestos”1.
Neste dia queremos dizer MUITO OBRIGADO:
☺

às nossas Crianças por nos ajudarem a crescer, a sermos melhores e a deixarmos viver a
Criança que há em nós

☺

aos Pais e Famílias das nossas Crianças que nos confiam a respetiva educação

☺

à nossa Equipa que diariamente “veste a camisola” da AEJ para, com dedicação, “ensinar
com Amor * elevar o Civismo * elevar a Cultura * para fazer crescer para um mundo melhor”

☺

a todos os nossos Sócios Fundadores e Associados que apoiam com convicção o projeto
Associação Ester Janz

☺

aos nossos Parceiros pela relação de confiança que mantemos e por, com empenho e
dedicação e com o compromisso de qualidade, contribuírem para a prossecução do nosso
Projeto Educativo

☺

às diversas Instâncias Públicas e Privadas que, ao longo de quase 35 anos acompanham e
apoiam este projeto de solidariedade social, sendo os nossos “Amigos institucionais”

☺

aos nossos Voluntários que generosamente disponibilizam algum do seu tempo para
apoiarem a Associação Ester Janz, contribuindo para a concretização do nosso lema

☺

ao Grupo Janz que está na génese da Associação Ester Janz e que, ao longo dos anos, tem
apoiado a nossa atividade, custeando-a por diferentes vias, bem como ao envolvimento
dos respetivos Colaboradores, representados também pelo Grupo Recreativo Janz e
Associados.

A todos, o nosso bem-haja!
Porque a educação para a gratidão e para o reconhecimento é um dos objetivos do nosso Projeto
Educativo, decidimos assinalar este dia na Associação Ester Janz.

Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

Pela força que esta palavra tão simples encerra, por abrir o caminho para se viver em paz, queremos
contribuir para incutir nas nossas Crianças a capacidade de agradecer e de serem reconhecidas e
manifestarem aberta e continuadamente esse agradecimento e esse reconhecimento!
É agradecendo que também se constrói!
Para o efeito, com a colaboração do Gabinete de Psicologia e Educação Especial (GPEE), será
dinamizada uma atividade no nosso 1.º Ciclo. O objetivo é explicar
às Crianças a origem da palavra, quando deve ser pronunciada e
incentivar a sua utilização.
Foi criada a “caixa do correio do OBRIGADO” para, ao longo da
semana, num impresso especificamente criado para o efeito, as
Crianças apresentarem os seus agradecimentos a quem quiserem.
Queremos que sintam que pronunciar esta “palavra de oito letras
pode fazer toda a diferença para quem a recebe, assim como
deixar mais feliz quem a profere”.
Para além desta atividade do GPEE dirigida às Crianças do 1.º Ciclo, vamos promover ainda uma
outra iniciativa, dirigida a toda a Comunidade Escolar, que se
estenderá até ao final do ano escolar: “as 3 Árvores do OBRIGADO”.
Nos espaços da Creche, do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, teremos uma
árvore para todos os que quiserem, pendurarem folhas de
“Obrigado”, registando nelas a quem se dirige o agradecimento ou
reconhecimento.
Uma árvore simboliza vida, crescimento e

evolução, e na

Associação Ester Janz pretendemos que a utilização da palavra
“OBRIGADO” floresça e dê frutos na nossa Comunidade Escolar e, desejavelmente, com o contributo
de todos, para além dela!
O objetivo é, até ao final do ano letivo, as copas das nossas 3 “árvores do OBRIGADO” ficarem
repletas de folhagem. Contamos com a entusiasta colaboração de todos, pelo bom exemplo que tal
consubstancia para as nossas Crianças!
Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos que considerarem necessários.

Lisboa, 11 de janeiro de 2017
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Conselho Executivo da Associação Ester Janz

https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-obrigado/
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