Informação n.º 30/2016-2017
Comemoração do Dia Mundial da Criança
Estimada Comunidade Escolar,
Na próxima 5.ª-feira, dia 1 de junho, celebra-se o Dia Mundial da Criança, que pretendemos festejar
com as nossas Crianças, proporcionando-lhes muitos momentos de brincadeira e alegria!
Começámos já ontem, com deslocações em grupos – que se estenderão ao longo de toda a semana
– à Sala MULTISSENSORIAL para uma experiência de atividades de estimulação sensorial. Para o efeito,
o nosso Corpo Docente equipou a sala Pavão com vários materiais que possibilitam a todas as nossas
Crianças da Creche e do Pré-Escolar a realização de experiências de estimulação sensorial.
No dia 1 assinalaremos o Dia Mundial da Criança de forma especial com as seguintes atividades:
Creche e
Pré-Escolar
(exceto
Berçários)

Teatro “O Coelhinho Branco”
Representado por Educadores e Colaboradoras de
Apoio Educativo

Hora: 10h00
Local: sala multiusos

Creche

Salas 2 anos - Lanche ao ar livre – pão e iogurte

Pré-Escolar

Almoço Piquenique ao ar livre

Local: recreio coberto do PréEscolar

1.º Ciclo

“À Descoberta de Portugal”
Atividade organizada pela Junta de Freguesia de
Marvila

Hora: 14h00-16h00
Local: Mata do Vale Fundão

Lembramos que para este dia especial todos os Alunos do 1.º Ciclo deverão trazer o equipamento de
Educação Física e, muito importante, o chapéu!
A iniciativa “À Descoberta de Portugal”, promovida pela Junta de Freguesia de Marvila destina-se a
todas as Crianças da Freguesia. O mote do evento é “conhecer as várias
regiões de Portugal”. Neste dia, nossas Crianças do Pré-Escolar serão
acolhidas pela Tia Marvila e poderão aprender mais sobre as regiões de
do nosso país, os respetivos trajes e tradições. Terão à disposição um
vasto

leque

de

atividades,

dinamizadas

por

diversas

entidades.

Apresentamos em anexo mais pormenores relacionados com esta
organização.
Informamos que o transporte para a Mata do Vale Fundão será
assegurado pelo autocarro da Associação Ester Janz.
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, 30 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

