Informação n.º 23/2016-2017
Sarau de Ginástica do 1.º Ciclo
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
No início do ano letivo, no nosso Calendário de Atividades
Desportivas, divulgámos a realização, no início de abril, do 1.º Sarau
de Ginástica de 1.º Ciclo da Associação Ester Janz.
Nas vésperas deste nosso evento desportivo, vimos recordar as
datas e prestar algumas informações importantes:
 na 2.ª-feira, dia 3 de abril – turmas dos 1.ºs e 2.º anos
 na 3.ª-feira, dia 4 de abril – turmas dos 3.ºs e 4.º anos
O Sarau será no Ginásio do 1.º Ciclo, às 17h30.
Os nossos Alunos irão, sob a orientação do Professor Ricardo Barreiro, mostrar algumas das
competências que têm vindo a adquirir ao longo dos anos no âmbito desta modalidade nas aulas de
Educação Física.
Gostaríamos de contar com a presença de todos os Pais e Alunos do 1.º Ciclo para este nosso
espetáculo desportivo!
Pedimos a todos os nossos ginastas que tragam a t-shirt e os calções do fardamento de Educação
Física, bem como as sapatilhas. As meninas deverão trazer elásticos, ganchos e escova de cabelo.
Nos dois dias do Sarau de Ginástica do 1.º Ciclo, para facilitar a circulação e o estacionamento, o
acesso poderá ser feito, a partir das 17h00, pelo portão grande do “terreno-recreio do 1.º Ciclo”.
No que respeita às Atividades Extracurriculares, cumpre referir que nestes dois dias não haverá a
atividade Futsal.
A sessão de Catequese de 2.ª-feira não se realizará. A de 3.ª-feira, destinada às Crianças do 1.º ano,
será das 16h45 às 17h30.

Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 31 de março de 2017
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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Para fazer crescer para um Mundo Melhor

