Comunicação n.º 1-2018/2019
Boas-vindas ao novo ano escolar
Algumas informações
Queridos Pais e Encarregados de Educação,
Em vésperas de início do novo ano escolar de 2018/2019, gostaríamos de começar por fazer votos de
que tenham tido ou ainda estejam a ter um verão agradável e revigorante!
É com muita alegria que, em Equipa, aguardamos o reencontro com as nossas Crianças e suas
Famílias e que damos as boas-vindas às que neste ano passam a integrar a Comunidade Escolar da
Associação Ester Janz!
Na expectativa de mais um ano repleto de aprendizagens e brincadeiras, vivências e experiências
certamente muito enriquecedoras, reiteramos o nosso compromisso de, fieis ao nosso lema “ensinar
com amor * elevar o civismo e elevar a cultura * para fazer crescer para um mundo melhor”,
contribuirmos para a educação das nossas Crianças, proporcionando-lhes momentos de
crescimento e muita felicidade!
Sob o mote “Aprender a construir * juntos vamos conseguir”, prosseguiremos o enfoque no tema do
nosso Projeto Educativo para 2015/2019, o “Empreendedorismo”, visando desenvolver nas nossas
Crianças competências como iniciativa, responsabilidade, liderança, inovação, perseverança,
determinação e trabalho em equipa.
Em Equipa, continuaremos a concretizar na prática quotidiana o nosso projeto escolar “SabiaMente”,
trabalhando os valores universais do Amor, da Tolerância/Respeito, da Generosidade, da
Solidariedade, da Gratidão, da Persistência/Confiança, da Partilha/Entreajuda, da Responsabilidade,
da Empatia e da Simplicidade, com os objetivos de:
•

despertar a consciência moral e desenvolver a lucidez

•

promover a autonomia, o sentido crítico e o pensamento livre

•

desenvolver a noção de Eu e de Outro: qual o meu papel no grupo

•

promover a autorregulação emocional.

São, na verdade, vários os projetos que temos em curso na Associação Ester Janz e que, ao longo
dos anos, contribuem para o desenvolvimento harmonioso integral das nossas Crianças!
Agradecendo a vossa confiança, contamos com o vosso envolvimento, ambos fundamentais para o
sucesso desta nossa missão educativa!
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Aproveitamos esta mensagem de arranque do ano escolar para transmitir algumas informações
importantes:

Calendário Escolar
Divulgamos, por esta via, o nosso Calendário Escolar para 2018/2019 que também poderá ser
consultado no nosso site em www.esterjanz.pt
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o seguinte:
•

encerramento do verão - de 5 a 23 de agosto de 2019
Esclarecemos que decidimos introduzir esta alteração, repondo o regime que vigorou até ao
ano escolar de 2011/2012, porque ao longo dos últimos anos temos constatado que se revela
fundamental garantir um período de encerramento de 3 semanas, para permitir a realização das
necessárias obras de manutenção e conservação, das remodelações que se impõem nas
instalações, bem como a respetiva limpeza e desinfeção, para preparar a instituição para mais
um ano escolar

•

manutenção do encerramento de 2 dias, para, em Equipa, prepararmos a Escola para o novo
ano escolar – dias 26 e 27 de agosto de 2019

•

manutenção dos restantes dias de encerramento da Associação:
o 4.ª-feira, 2 de janeiro de 2019
o 2.ª-feira de Carnaval, 4 de março de 2019

Cumpre também referir que, neste ano escolar, decidimos assinalar o início do ano letivo no PréEscolar e no 1.º Ciclo em dias distintos, para, desejavelmente já com a presença de todas as
Crianças, realizarmos as respetivas cerimónias de acolhimento:
o Pré-Escolar – 2.ª-feira, dia 10 de setembro, às 9h00
o 1.º Ciclo – 4.ª-feira, dia 12 de setembro, às 9h00
Aproveitamos para informar que, na próxima semana, para facilitar a “despedida das férias” e o
progressivo “regresso à Escola”, iremos promover várias atividades, pelo que todas as Crianças são
muito bem-vindas! No que respeita ao 1.º Ciclo, como é usual, já foi divulgado o programa das
atividades.

Remodelações nos espaços escolares
Informamos que, dentro do espírito de melhoria contínua da qualidade do serviço que prestamos às
nossas Crianças, foi decidido, para além das usuais obras de manutenção e conservação,
envolvendo pinturas diversas, realizar as seguintes remodelações (algumas, por limitações temporais
e de disponibilidade dos empreiteiros, começaram a ser executadas antes do período de
encerramento):
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o Recreios da Creche e do Pré-Escolar – substituição dos pavimentos, mediante a colocação
de pavimentos de segurança INSITU
o Berçários - abertura de uma porta de ligação entre as salas dos berços
o Instalações sanitárias da faixa etária dos 24/36 meses – remoção de baias, em cumprimento
de uma orientação da Segurança Social e instalação de mais uma retrete
o Refeitório do 1.º Ciclo – mudança das mesas e cadeiras
o Recreio do 1.º Ciclo – Terreno – vedação da área, para delimitar da zona da Portaria, criando
neste espaço uma “antecâmara” de segurança
o Espaço da “nova Portaria” – decoração do exterior da nova portaria, para dar um toque
mais acolhedor a este novo acesso principal da Associação
o colocação de nova sinalética

Acessos à Associação
A empreitada da FENACHE prossegue, bem como as nossas diversas diligências junto da Câmara
Municipal de Lisboa (CML) e da Junta de Freguesia de Marvila, no sentido de garantirmos melhores
acessibilidades, desde logo, em termos de segurança, à nossa instituição.
Convém realçar que, desde a entrada em vigor das medidas preventivas destinadas a acautelar a
empreitada da rede ferroviária de alta velocidade, aprovadas pelo Decreto n.º 1/2007, de 25 de
agosto, e o subsequente projeto de construção do parque de manutenção e oficinas na área
contígua à linha ferroviária, o Conselho Executivo da Associação Ester Janz tem mantido um canal
de comunicação constante com a CML, procurando salvaguardar os interesses da Escola e,
sobretudo, garantir a segurança e o bem-estar dos nossos Alunos.
Da parte da Junta de Freguesia de Marvila, com o objetivo de melhorar as condições de segurança
e organização da circulação, existe o compromisso de:
•

alargar a área destinada ao estacionamento para a tomada e largada de Crianças

•

reforçar a sinalização da “zona de escola” e das passadeiras junto ao Largo Associação Ester
Janz

•

remodelar a área descampada no seguimento da “rua sem nome”, para permitir o tomada e
largada e, também, o estacionamento de algumas viaturas.

Uma solução que está a ser equacionada com a Junta de Freguesia de Marvila para evitar a
necessidade de estacionamento no caso de Pais e Encarregados de Educação de Alunos do 1.º
Ciclo, é a criação de uma zona de largada exclusivamente para Alunos - “kiss & ride” -, junto ao
portão grande do terreno, no topo deste.
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Para o efeito, com o apoio financeiro da Junta de Freguesia de Marvila, foi aí colocada uma portahomem. Contudo, neste momento, por entendermos que ainda não estão reunidas as condições de
segurança para esta solução avançar, não será utilizada.
Cumpre também referir que, tendo a área descampada junto da Piscina Municipal do Vale Fundão
sido apresentada por aquelas entidades como zona de estacionamento alternativo, alertámos quer
a CML quer a Junta de Freguesia de Marvila quer ainda a PSP – Escola Segura, para a necessidade
de aumento do tempo de permanência do sinal verde para os peões nos semáforos da Av. Infante
D. Henrique/ Rotunda que liga à Av. Marechal Gomes da Costa. Com efeito, o sinal verde para os
peões tem de ter um tempo de permanência superior ao que se regista atualmente: não chega a 15
segundos, não permitindo a travessia da avenida sem ser em passo de corrida acelerada.
Temos consciência do grande transtorno e desassossego que gera, neste momento, a situação das
acessibilidades à Associação Ester Janz.
Apelamos, pois, à colaboração de toda a Comunidade Escolar para que cumpram a sinalização e
as regras de trânsito e de estacionamento, pois só assim poderemos facilitar a circulação nesta área.

Havendo ainda várias informações para transmitir aos Pais neste início de ano escolar, relacionadas
com a nossa organização e o arranque do ano letivo no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo, nos próximos dias
iremos proceder à respetiva divulgação.
Também prosseguiremos as diligências ao nível do cumprimento do Regulamento Geral de Proteção
de Dados, pelo que, também neste domínio, serão difundidas várias mensagens e, neste âmbito,
contamos com a vossa compreensão e colaboração!
Finalmente, desejamos a todos um ano escolar com muita saúde e que unidos nesta Família que é a
Associação Ester Janz, contribuamos com alegria para um mundo melhor!

Lisboa, 31 de agosto de 2018
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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