Mensagem da Equipa da Associação Ester Janz
Querida Equipa da Foco Musical,
Nesta nossa Festa de Natal, queremos, em nome de toda a Equipa da Associação Ester Janz,
agradecer-vos e felicitar-vos pelo vosso projeto Crescer com a Música que, desde o ano letivo de
2009/2010, contribui para enriquecer o nosso Projeto Educativo!
Valorizamos muito esta relação de parceria de uma década, para uma educação de qualidade!
Como bem sabem, é com muita alegria e orgulho que contamos com a colaboração da Foco
Musical para a implementação da educação musical e da expressão dramática na nossa Escola.
O vosso projeto original, inovador e criativo, com os concertos didáticos interativos e as múltiplas
iniciativas e atividades musicais - inclusive, as gravações dos CDs e DVDs, os GraMMIs -, que muito
apreciamos e elogiamos, contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade musical dos nossos
Alunos e para promover a sua apetência para a execução instrumental e para a expressão corporal e
dramática.
Nesta homenagem de 10 anos de trabalho conjunto cumpre enaltecer e agradecer:
•

a simpatia, generosidade, constante disponibilidade e colaboração, bem como a louvável
entrega à música do Dr. Miguel Pernes e do Professor Dinis Mendes, e, também, do Paulo
Batalha e do Francisco Mendes

•

o profissionalismo e dedicado envolvimento de toda a Equipa Docente da Foco Musical, em
especial, dos nossos queridos Professores Maria Beatriz Cebola, Fausto Nobre e Lisandra Caires,
mas também dos outros Professores da Foco Musical que lecionam ou já lecionaram na
Associação Ester Janz, desde logo, a Professora Ana Lúcia Neto.

Muito obrigado a toda a Equipa da Foco Musical por contribuir com a Música e a Expressão
Dramática para o crescimento harmonioso das Crianças da Associação Ester Janz!

PARABÉNS E MUITO OBRIGADO!
Com muita consideração e admiração, da Equipa da Associação Ester Janz
Lisboa, 20 de dezembro de 2019

Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

