Informação n.º 1-2018/2019
Dia das “CAIXAS HÁ MUITAS”
6.ª-feira, dia 21 de setembro de 2018
Estimados Pais e Encarregados de Educação
A Associação Ester Janz decidiu participar na iniciativa “CAIXAS HÁ MUITAS”,
proposta para a próxima 6.ª-feira, dia 21 de setembro.
Neste dia, pretende-se que as nossas CRIANÇAS BRINQUEM APENAS COM CAIXAS
e deixem a sua imaginação voar! Vão certamente criar brinquedos e inventar brincadeiras novas!
Esta ideia “fora da caixa” foi lançada no Facebook pela Educadora, Psicóloga
Clínica e Formadora Célia Gandres que, ao longo dos anos, tem promovido várias
ações de formação na Associação Ester Janz, dirigidas ao Corpo
Docente e de Apoio Educativo.
Para este dia diferente, a ideia é pôr de parte os brinquedos
tradicionais. Pedimos que as Crianças tragam apenas muitas
CAIXAS de CARTÃO vazias, grandes, pequenas, redondas, todas as espécies
que as Famílias conseguirem arranjar! Serão os “brinquedos” nas salas e recreios
da Creche e do Pré-Escolar e nos momentos de recreio no 1.º Ciclo!
Os objetivos deste desafio são (https://www.facebook.com/events/1562913117152543/?ti=icl):
1. vivenciarmos um dia diferente com todas as Crianças, com todos os que aderirem a este dia
único só com caixas e deixarmos as Crianças brincarem com as caixas – como quiserem!
2. darmos asas à nossa criatividade de adultos, umas vezes dentro da caixa e outras fora da
caixa – arranjando muitas caixas e pedindo às Famílias para trazerem várias caixas de casa e
ficarem a observar as Crianças a BRINCAR COM AS CAIXAS e a acreditar que é possível, do
simples e do reciclar, fazermos as Crianças felizes!
Lembramos que o AMBIENTE e a educação ambiental, sob o lema “Educar para o
Ambiente * Crescer Consciente”, norteiam a nossa ação educativa. Nesse sentido, a par
dos benefícios que esta iniciativa “CAIXAS HÁ MUITAS” envolve – estimular a imaginação
e a coordenação motora; desenvolver habilidades de raciocínio lógico -, também promove a
consciência ecológica e comportamentos “amigos do Ambiente”!
O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se
vierem a revelar necessários.
Lisboa, 19 de setembro de 2018
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