Informaçãon.ºn.º11-2018/2019
9-2018/2019
Informação

Celebração do Natal na Associação Ester Janz

“AEJ Solidária” - Iniciativas no Natal
Estimada Comunidade Escolar,
Iniciando-se hoje a quadra festiva do Natal, com a celebração do 1.º domingo do Advento,
apresentamos os votos de um Feliz e Santo Natal, celebrado em Família, em harmonia, e um Ano Novo
de 2019 pleno de Paz, Saúde, Amor e muitas Alegrias.
Na Associação Ester Janz a preparação do Natal é vivida com grande
entusiasmo, sendo promovidas várias iniciativas destinadas a realçar o espírito tão
próprio desta época, de convívio harmonioso, envolto em altruísmo, entreajuda,
partilha, generosidade e solidariedade. É também quando surge com maior
expressão o apelo dirigido à nossa Comunidade Escolar para a participação no
nosso projeto AEJ Solidária, um projeto inspirado naqueles valores e que já conta com uma década
de iniciativas.
Para esta quadra, gostaríamos de contar com a solidariedade da nossa Comunidade Escolar, para,
em conjunto, tornarmos mais feliz o Natal de quem precisa.

Neste âmbito, as nossas propostas são as seguintes.

“AEJ Solidária” – Ingressos para as Festas de Natal
À semelhança do que já temos feito em anos anteriores, pedimos-vos que, a
“título de ingresso” nas nossas festas de Natal, contribuam com bens
alimentares

embalados/enlatados

não

perecíveis

para,

em

conjunto,

contribuirmos para a criação de vários Cabazes de Natal que serão
oferecidos

a

famílias

identificadas

pelas

seguintes

instituições:
 Associação Auxílio e Amizade
 REFOOD dos Olivais
 serviços sociais da Junta de Freguesia de Marvila
Sugestões: leite, massa, arroz, grão, feijão, salsichas, atum, azeite, óleo, bolachas,
compotas, marmelada, cereais, farinha, etc.
Nos dias das Festas que se realizam na Associação, colocaremos caixotes
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destinados a recolher os “ingressos”. No caso da Festa que se realiza no Fórum Lisboa no dia 14 de
dezembro, solicitamos que os donativos sejam entregues nas salas, sendo colocados nos caixotes
especificamente preparados para o efeito, até 17 de dezembro.

“AEJ Solidária” - Outras iniciativas
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, foram escolhidas algumas instituições que,
em comunidade, gostaríamos de apoiar nesta nossa Campanha Solidária do Natal.
Apresentamos em anexo a lista das sete instituições selecionadas e respetivas campanhas,
recomendando a respetiva leitura atenta.
No hall do edifício do 1.º Ciclo e no refeitório da Creche/Pré-Escolar teremos vários caixotes,
devidamente identificados, prontas a receber os generosos contributos da nossa Comunidade Escolar!
Realçamos que se as Famílias quiserem contribuir doando bens para mais do que uma instituição, não
hesitem em fazê-lo!
Contamos com a colaboração solidária de todos para qualquer uma destas campanhas, pois, com
uma pequena oferta podemos contribuir para tornar mais feliz o Natal de quem mais precisa!
Pedimos que os bens sejam entregues até, 2.ª-feira, dia 17 de dezembro, para podermos organizar as
entregas nas respetivas Instituições.

Festas de Natal das diferentes faixas etárias
Iniciaremos as Festas já nesta semana e os preparativos estão em marcha com o habitual entusiasmo
e bastante dedicação.
Gostaríamos muito de contar com a presença dos Pais e restantes Familiares das nossas Crianças
nestes momentos memoráveis, que são sempre vividos com muita alegria e emoção pelas nossas
Crianças. Lembramos as datas que devem registar:

Dia

Hora

4.ª-feira, 5 de dezembro,
com a colaboração da
Foco Musical

9h15

Salas / Turmas

Local

Golfinho e Peixinho

5.ª-feira, 6 de dezembro

16h30

Ginásio da Creche
Joaninha,
Patinho
e e do Pré-Escolar
Pintainho
Panda, Tartaruga e Girafa Sala multiusos

4.ª-feira, 12 de dezembro

17h00

Pavão e Sapinho

6.ª-feira, 14 de dezembro

17h30

1.º Ciclo
Grilo, Mocho, Borboleta,
Papagaio e Pirilampo

10h00

Sala multiusos
Lanche-convívio
no refeitório do 1.º
Ciclo
Fórum Lisboa
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Decorações de Natal preparadas em Família
O Natal é época de luzes e muitos enfeites, pelo que também vamos começar a decorar a
nossa Escola e para o efeito gostaríamos de contar com a colaboração das Famílias!
Nalgumas salas da Creche lançámos o desafio de preparação, em Família, de um enfeite de
Natal.
No entanto, quem tiver vontade e disponibilidade, com imaginação e criatividade poderá
também preparar um enfeite de Natal para ser colocado na Escola (na sala, nos corredores,
nas paredes exteriores, no muro, etc.).
Tendo em conta o nosso projeto “Educar para o Ambiente * Crescer Consciente”, apelamos
a que os enfeites de Natal sejam preparados com recurso à reutilização de materiais.
Mãos à obra!

Pai Natal da Junta de Freguesia de Marvila na Associação Ester Janz
Na 2.ª-feira, dia 17 de dezembro, de manhã, receberemos uma visita muito especial!
No âmbito do projeto “Marvila, a minha comunidade Natal”, promovido pela Junta de
Freguesia de Marvila, o Pai Natal será recebido na Associação Ester Janz pelas nossas
Crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, e irá entregar-lhe uma pequena lembrança simbólica.

Em nome de toda a Equipa da Associação Ester Janz, reiteramos os nossos votos de uma Feliz Quadra
Natalícia, que seja vivida com muita alegria e com forte espírito solidário!
Lisboa, 2 de dezembro de 2018

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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