Informação n.º 8-2020/2021
Eventos de Final de Ano Letivo
1.º, 2.º e 3.ºs anos
Estimados Pais dos nossos Alunos,
Apresentamos, de seguida, o que temos projetado para esta reta final de ano
letivo que desejamos que decorra como até aqui, em regime presencial, e que
contribua para proporcionar mais momentos felizes e inesquecíveis às nossas
Crianças!
Um dia diferente na Escola – SURPRESA
5.ª-feira, dia 1 de julho – para as turma do 3.º ano A e 3.º ano B
6.ª-feira, dia 2 de julho – para as turmas do 1.º ano e do 2.º ano
Neste “dia de aulas”, pretendemos surpreender as Crianças, pelo que agradecemos a vossa
colaboração, preparando uma mochila com:
 fato de banho
 toalha
 protetor solar
 chinelos
 muda de roupa (para uma eventualidade)
3.ª-feira, dia 6 de julho
Todos os Alunos do 1.º Ciclo têm de estar presentes na Associação, pois vamos preparar a nossa
“surpresa de final de ano”, com a colaboração fundamental de toda a Equipa do 1.º Ciclo, bem
como da Foco Musical! Deverão trazer o polo do fardamento e a t-shirt de Educação Física.
4.ª-feira, dia 7 de julho – Dia da Associação Ester Janz – 39.º aniversário desde a fundação
Um dia repleto de atividades ao ar livre e desportivas, envolvendo um piquenique nos espaços
exteriores do recinto escolar.
6.ª-feira, dia 9 de julho - Festa dos Finalistas do 4.º ano”
Porque a conclusão do 1.º Ciclo é um momento para ser vivido em Equipa, estamos a programar
este dia para conseguirmos envolver todas as nossas Crianças do 1.º Ciclo,
sempre com a preocupação de manter os seccionamentos e todas as
restantes medidas de segurança e higiene sanitária.
Agradecemos, pois, a presença pontual de todas as nossas Crianças na
Associação, às 8h30, pois será a essa hora que começará o “Desfile dos nossos
queridos Finalistas”.

Nos restantes dias até ao termo do ano letivo, na 6.ª-feira, dia 9 de julho, as aulas decorrerão
mitigadas com muitos momentos descontraídos e de diversão, respeitando sempre as medidas de
higiene e segurança sanitária implementadas.
Estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos que considerarem necessários.
Lisboa, 29 de junho de 2021
Professoras Titulares dos 1.º, 2.º e 3.ºs anos

Conselho Executivo da Associação Ester Janz

DQOR

Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

