Informação n.º 35/2015-2016
Dia da Mãe e Dia da Família

Mãe

Queridas Mães das nossas Crianças,
Estimados Pais, Encarregados de Educação e Famílias,
No próximo domingo, o primeiro do mês de maio, em homenagem à Virgem Maria, Mãe de Jesus,
celebra-se mais um Dia da Mãe, que desejamos que seja festejado por todos em harmonia familiar!
Na Associação Ester Janz celebraremos esta data tão importante de diversas formas.
Recordamos que, como divulgámos por ocasião da celebração do Dia do Pai, a Equipa da Creche
optou por assinalar o Dia da Mãe, o Dia do Pai e, também, o Dia dos Avós (festejado a 26 de julho),
numa data próxima do dia 15 de maio, em que se comemora o Dia

da Família, sendo, nessa altura,

organizado um Piquenique em Família:
Salas

Dias e horas

Golfinho,
Peixinho
e Passarinho
Girafa, Panda
e Tartaruga

15 de maio (2.ª-feira)
15h30

AEJ - recreio das
salas de 1ano

Lanche dos Pais
As Crianças lancham 1.º na sala

17 de maio (4.ª-feira)
saída -14h30
regresso- 16h30
18 de maio (5.ª-feira)
saída - 15h00
regresso - 16h30

Jardim junto ao
Parque Eduardo VII
(junto à Estufa Fria)
Quinta Pedagógica
dos Olivais

Lanche comum
As Crianças levam o lanche
escolar: iogurte e pão
Lanche comum
As Crianças levam o lanche
escolar: iogurte e pão

Patinho,
Joaninha e
Pintainho

Locais

Atividades

Assim, sem prejuízo da lembrança que todas as Crianças prepararam com muito carinho para as
respetivas Mães, na 2.ª.feira, dia 8 de maio, o Dia da Mãe será festejado no nosso Pré-Escolar e no 1.º
Ciclo, com a promoção de várias atividades que visam homenagear as Mães das nossas Crianças!
Convidamos, pois, todas as Mães - bem como a restante Família, naturalmente - para comemorarem,
também na Escola, este dia com as suas Crianças!

Pré-Escolar

1.º Ciclo

Atividades “Mãe-filho” nas salas
Entrega do presente às Mães

Atividades diversas “Mãe-filho”
Lanche convívio com café e bolinhos
Entrega dos presentes às Mães
Horário: 8h30-9h15 / 9h15-9h45

Horário: 8h30-10h00 (horário livre)
Local: sala multiusos e salas do Pré-Escolar

Local: Ginásio, recreios, salas e refeitório
do 1.º Ciclo

Contamos com a presença de todas as Mães! Não faltem!
Gostaríamos de realçar no dia 8 de maio, abriremos o acesso pelo portão grande do terreno, das 8h15
às 10h30.
Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.
Lisboa, 4 de maio de 2017
Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

