Informação n.º 17/2016-2017

Carnaval na Associação Ester Janz
Atividades e desfiles de Carnaval na Escola
Participação do 1.º Ciclo no Desfile de Carnaval de Marvila
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
O Carnaval está a chegar com a alegria e cor próprias desta época. Na nossa Escola vamos festejar
esta quadra com as nossas Crianças nas seguintes datas:

Associação Ester Janz

5.ª-feira, dia 23 de fevereiro – salas do Pré-Escolar

•

6.ª-feira, dia 24 de fevereiro – salas da Creche e 1.º
Ciclo

Nestes dias, as Crianças da Creche e do Pré-Escolar
deverão vir mascaradas de casa, com uma máscara de
que gostem e que lhes possibilite brincar ao “faz de conta”
livremente.

Agradecemos

que

os

fatos

não

Carnaval
2016

•

sejam

complicados.
Durante a manhã, serão feitos desfiles pelos corredores e
pelos

recreios.

Se

as

condições

meteorológicas

o

permitirem, algumas das salas do Pré-Escolar irão “desfilar”
pelas ruas do bairro contíguo à Associação Ester Janz.
Lembramos que na 5.ª e na 6.ª-feira, dias 23 e 24 de fevereiro, as nossas Crianças do Pré-Escolar e do
1.º Ciclo participarão no Concerto Didático “O Carnaval dos Animais”, da Foco Musical. Nas salas
serão preparadas máscaras faciais que as Crianças levarão para este espetáculo.
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, no dia 24 de fevereiro, pelas 10h00, o 1.º
Ciclo da Associação Ester Janz vai, uma vez mais, participar no Desfile de Carnaval da Junta de
Freguesia de Marvila, que tem como tema “O Mundo Encantado de Marvila”. Trata-se de uma
iniciativa que visa promover as tradições carnavalescas, incentivar a criatividade, a imaginação e o
espírito de associativismo entre a comunidade marvilense. O Desfile será na Rua Luiz Pacheco (Bairro
das Amendoeiras).
Os nossos Alunos do 1.º Ciclo deverão aproveitar esta celebração e dar asas à sua imaginação.
Pedimos a colaboração dos Pais na preparação das máscaras em Família, pois será decerto um
momento de criatividade e alegria!
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.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

Na 4.ª-feira, dia 1 de março, as Crianças que desejarem poderão vir mascaradas e será um dia de
Festa de Carnaval para todos.
Nos referidos dias de festa, as Crianças poderão também trazer serpentinas e “papelinhos”, mas não
são permitidos objetos que possam ser perigosos, tais como espadas, pistolas de água ou sprays.

Gostaríamos de aproveitar para lembrar o seguinte:


na 4.ª-feira, dia 1 de março, não haverá atividades extracurriculares (Basquetebol, EncontrAR-TE e
Xadrez)



nos dias 27 e 28 de fevereiro a Associação Ester Janz estará encerrada!



o período letivo no 1.º Ciclo e no Pré-Escolar é retomado na 5.ª-feira, dia 2 de março.

O Conselho Executivo da Associação Ester Janz aproveita para desejar a todas as Famílias um bom
Carnaval e encontra-se à disposição 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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