Informação n.º 16/2016-2017

HORA DO CONTO SOLIDÁRIA
Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
É com grande satisfação que vos comunicamos que na próxima 6.ª-feira, dia 17 de
fevereiro, teremos na Associação Ester Janz a “Hora do Conto Solidária!
Por ocasião do Dia Mundial do Doente, que se assinalou no passado sábado, dia 11
de fevereiro, decidimos acolher na nossa Escola a louvável iniciativa da Estremoz
Editora em parceira com a APELA - Associação Portuguesa Esclerose Lateral
Amiotrófica (http://www.estremozeditora.com/seja-solidario-a).
As nossas Crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo
vão assistir à leitura da história “A borboleta que
bebia o vento e o sol”, de Jorge Barroso, que
relata a vida de uma borboleta com ELA e a sua
amizade com um cravo.
Nesta “Hora do Conto” serão abordados temas como o Respeito,
a Amizade, a Esperança, a Ajuda e a Solidariedade, envolvendo,
ainda, a construção de uma borboleta em origami para assinalar
o apoio a esta causa.
As sessões, com a duração de 1h00, serão na nossa sala multiusos nos seguintes horários:
•

9h30-10h30 – para o 1.º Ciclo

•

11h-12h – para o Pré-Escolar

Os nossos Alunos, que pretendemos que desenvolvam o gosto pela leitura e também pela escrita,
terão a possibilidade de conversar pessoalmente com o autor Jorge Barroso e pedir autógrafos.
O livro “A borboleta que bebia o vento e o sol” pode ser adquirido pelo valor de Eur. 8,00 (valor a
debitar juntamente com o valor da mensalidade de março). Havendo interesse na aquisição, os Pais e
Encarregados de Educação deverão assinar, até 5.ª-feira, dia 16 de fevereiro, as listas afixadas nas
salas do Pré-Escolar/ no placar do 1.º Ciclo. Os livros encomendados serão entregues na 6.ª-feira.
Realçamos que uma parte das receitas da Hora do Conto reverterá para a Associação Portuguesa de
Esclerose Lateral Amiotrófica. Apelamos, pois, à vossa ajuda na luta contra a Esclerose Lateral
Amiotrófica.
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.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

Lembramos que na Associação Ester Janz um dos valores no qual se baseia a nossa estratégia de
atuação e desenvolvimento do nosso serviço é a Solidariedade e, nesse
âmbito, temos em curso o projeto “AEJ Solidária”, ao abrigo do qual,
apelando ao espírito de solidariedade, altruísmo, entreajuda, generosidade e
partilha da nossa Comunidade Escolar, temos promovido e participado em
diversas iniciativas e ações de sensibilização, inclusive, no domínio do respeito
e tolerância pela diferença e ajuda e proteção de quem mais precisa, entre
eles, as pessoas doentes e com deficiências.
Esclarecemos que o nosso interesse no acolhimento da “Hora do conto
solidária” na Associação Ester Janz é acrescido, por um lado, por também
envolver um apelo à criatividade, através da criação pelos Alunos de
borboletas em origami, por outro, pelo facto de a mesma associar a
solidariedade à leitura. Tendo nós o projeto “Ler + na Associação Ester Janz”,
consideramos muito oportuna a possibilidade de dinamizarmos uma atividade
que junte estes nossos dois projetos e, ainda, a expressão plástica!
Concluímos, salientando que esta é mais uma iniciativa integrada no Plano
Anual de Atividades da nossa Biblioteca Escolar Fernando Pessoa que
certamente contribuirá para estimular e aumentar nos nossos pequenos
leitores o gosto pela leitura e pelo livro, e sedimentar hábitos neste domínio.

O Conselho Executivo da Associação Ester Janz enaltece e agradece esta iniciativa da Estremoz
Editora e agradece ao escritor Jorge Barroso a disponibilidade para vir à nossa Escola fazer esta
apresentação às nossas Crianças.
Estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 14 de fevereiro de 2017
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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