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Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão
No Centro Infantil de Olhão, o grupo da Sala Heterogénea
dos 4/5/6 anos e suas famílias, participou na “Festa de

Finalistas de 2016/2017” que se realizou no final de tarde
do dia 23 de junho sob o tema do Projeto Curricular de
Grupo, “Educar pela Arte”.
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Também em junho, no dia 30, as três salas do Pré-Escolar
tiveram a sua “Festa da Ginástica de 2016/2017” no
Ginásio Clube Olhanense.
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Em julho e agosto foram escolhidas como atividades não

letivas a culinária e os ateliês. Na atividade de culinária
foram confecionadas saladas de fruta, bolos, salame e outras
receitas. Nos ateliês foram feitas pinturas utilizando diferentes
técnicas, desenho, modelagem e ainda colares e pulseiras com
materiais reutilizáveis.

UCCI Milreu, Estoi
Aproveitando o bom tempo
que ainda se fazia sentir, os
utentes foram até ao jardim,
em Estoi.
Na chegada ao jardim todos
foram presenteados com um
miminho, para adoçar a boca.
Houve direito a bolinhos,
gelados, águas e até tremoços.
Foram conhecer a junta de
freguesia, que se situa no
antigo mercado de Estoi, onde
funciona também uma
pequena biblioteca.
Visitaram ainda uma
exposição de telas pintadas
pela artista Zélia Nascimento.
Foi uma manhã animada!

ATL “Os Vivaços” Faro

No início de setembro chegou um novo
grupo de crianças

Como de costume, foram recebidos por
quem já frequenta, e feitas as
apresentações, há que começar a ser
“Vivaço”.

Jogos…
Brincadeiras...
Dinâmicas de Grupo…
Aos poucos o grupo foi fazendo a
transição do fim das férias para o tempo de escola e
começando a adquirir hábitos e rotinas.

Bem Vindos !!! … e Bom Ano !!!
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