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A Praia foi até Estoi
Com o calor que se fez sentir, nada melhor do que uma
atividade refrescante.
Na impossibilidade dos utentes da UCCI Milreu se deslocarem
até à praia, a praia foi até eles, com
direito a pés na água e muita animação.
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Atividades do Centro Infantil do Montenegro
No mês de julho decorreu a atividade de
Karaté nos Vivaços de Montenegro.
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E durante o mês de julho e agosto realizaram-se
aulas de ioga para as crianças.
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Legenda que descreve a imagem ou
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Apesar de o objetivo principal da distribuição de uma
newsletter ser a venda do
produto ou serviço, o segredo para o sucesso de uma
newsletter é torná-la útil
para os leitores.

Grande parte do conteúdo
da newsletter pode ser utilizado no Web site. O Microsoft Publisher fornece um
modo simples de converter
uma newsletter numa publi-
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“Para chamar a atenção do leitor,

coloque uma frase interessante ou uma
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citação do bloco aqui.”

na sua área de negócios.

Também poderá indicar tendências comerciais ou ecoIngrina
nómicas ou fazer previsões
para os seus clientes.
Se a newsletter for distribuída internamente, poderá
falar de novos procedimen-

como uma coluna de conselhos, uma crítica a livros,
uma carta do presidente ou
um editorial. Também poderá apresentar novos funcionários ou os melhores clientes ou fornecedores.
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Este bloco pode conter entre
75 e 125 palavras.
A seleção de imagens ou
gráficos é uma parte importante da
adição de conteúdo
Ingrina
à newsletter.
Legenda que descreve a imagem ou
gráfico.

Pense no seu artigo e pergunte a si próprio se a imagem suporta ou melhora a
mensagem que está a tentar
transmitir. Evite selecionar
imagens que pareçam estar
fora do contexto.
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Após ter selecionado uma
imagem, coloque-a perto do
artigo. Certifique-se de que
coloca a legenda perto da
imagem.

Barranco

Centro Infantil de Olhão - Início do ano letivo
O ano letivo dos “Vivaços” de Olhão iniciou com
alegria, boa disposição, muita brincadeira e diversão!
Estamos a explorar novos espaços, novas rotinas e a
experienciar novas vivências sempre de uma forma
lúdica e divertida.
Nos “Vivaços” somos felizes!!!

Já estão abertas as
inscrições:
FARO
- Creche
- Jardim de Infância
- ATL
MONTENEGRO
- Creche
- Jardim de Infância (Nova
Valência!)
OLHÃO
- Creche
- Jardim de Infância

Morada: Rua
Almirante António
Ramalho Ortigão nº38,
R/C
8005-507 Faro
Tel: +351 289 806 176
Fax: +351 289 806 024
E-mail:geral@fundacaoalgarvia.pt

Visite o nosso site:
http://fundacaoalgarvia.pt/

Sessão de Beleza - Mary Kay
No dia 14 de setembro, a manhã foi dedicada à
beleza feminina, na UCCI Milreu. A sessão foi dinamizada
pela consultora da marca Mary Kay, Ivone Silva, que
contagiou todas com a sua simpatia e boa disposição.
Todas as participantes tiveram direito a uma limpeza e
hidratação facial, seguindo-se a maquilhagem e uma
sessão fotográfica para mais tarde recordar.

