Informação n.º 19/2016-2017

DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE
CELEBRAÇÃO DO DIA DO PAI
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
Na próxima 2.ª-feira, dia 20 de março, comemora-se
o “Dia Internacional da Felicidade”, instituído em
junho de 2012 pela ONU - Organização das Nações Unidas.
Cumpre realçar que os 193 países membros da Assembleia
da ONU aprovaram

por

unanimidade esta resolução,

considerando que “a busca pela felicidade é um objetivo
humano fundamental”1
Na Associação Ester Janz também vamos assinalar esse dia
com muita alegria, através da celebração do Dia do Pai,
festejado no domingo, dia 19 de março, Dia de S. José.
Para o efeito, teremos várias atividades, nos dias 20 e 21,
destinadas a homenagear Pais e Filhos!
No Pré-Escolar, na 2.ª-feira, dia 20, haverá nas diferentes salas,
entre as 8h30 e as 10h00, diversas atividades Pai-Filho, incluindo a
construção de um painel conjunto no recreio coberto.
No 1.º Ciclo, na 3.ª-feira, dia 21, às 8h30, todos os Pais estão convidados a aparecer para
participarem com boa disposição nas surpresas planeadas. Pedimos aos Pais dos Alunos do 1.º
ano que tragam roupa desportiva e ténis.
Na Creche, o dia também será vivido com alegria, contudo, à semelhança do que foi feito no
ano letivo passado, a decisão da Equipa é no sentido de se celebrar o Dia do Pai e o Dia da Mãe,
em maio, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Família, fazendo pequenos
convívios por faixas etárias, com os Pais, Mães, Avós e outros Familiares ou pessoas queridas das
nossas Crianças. Pedimos, desde já, que guardem uma tarde nas datas indicadas de seguida,
pois gostaríamos muito de contar com a presença de todos!

1

Resolução 66/281, de 28 de junho de 2012. “A instituição do Dia da Felicidade era parte de uma campanha
diplomática do reino do Butão, país que tem um índice nacional de felicidade bruta. Muitos governos dizem
que novos elementos, entre eles a felicidade, devem ser incorporados às formas de se medir a prosperidade,
dominadas por indicadores económicos.
Fonte: http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2638292”
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Salas
Golfinho, Peixinho e
Passarinho
Girafa, Panda e
Tartaruga
Joaninha, Pintainho e
Patinho

Dia

Hora

Atividade e Local

2.ª-feira,
15/05
4.ª-feira,
17/05
5.ª-feira,
18/05

entre as 15h30 e
as 16h30
entre as 14h30 e
as 16h30
entre as 15h00 e
as 16h30

Lanche-convívio com a Família na
Associação
Lanche no Jardim do Parque Eduardo VII,
junto à Estufa Fria
Lanche na Quinta Pedagógica dos Olivais

Desejamos a toda a nossa Comunidade Escolar uns dias repletos de FELICIDADE, com muitos
sorrisos e boa disposição!

O Conselho Executivo coloca-se à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a
revelar necessários relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 15 de março de 2017
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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