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Newsletter
Centro Infantil de Faro - “Lixo com Arte ou Arte do Lixo”
É um projeto ambiental que tem como
objetivos sensibilizar as crianças para a
separação e reutilização do lixo, levando-as a
olhar para os materiais mais diversos,
aprendendo a interpretá-los segundo uma
nova perspetiva - imaginá-los em conjunto,
num só objeto, aprender a fazer, aprender a
construir, aprender que das coisas nascem
outras coisas.
Iniciámos este projeto, deixando que as
crianças brinquem e explorem os materiais
livremente. Para além de ser uma atividade
prazerosa para a criança, também as
estimula no processo criativo. Utilizamos estes
materiais na planificação das diferentes áreas
de conteúdo (plástica, musical, dramática,
motora, matemática, ciências e abordagem à
leitura e escrita).
Van Gogh chegou ao Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão

Aprendemos o quão é importante educar pela arte.
Através destes momentos de muita exploração, experiência e
recriação as nossas crianças têm desenvolvido a sua imaginação,
criatividade, sentido crítico e reflexivo. O seu entusiasmo é
evidente!
A cada dia que passa tornamo-nos os maiores “Pequenos
Grandes Artistas”!!!
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UCCI Milreu - Semana da Alimentação
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HappyGREEN
A Fundação Algarvia é promotora da HappyGREEN,
que tem como principal atividade a recolha de tinteiros e
toners vazios, cumprindo todas a responsabilidades
ambientais.
Os tinteiros e toners usados entregues na FADS serão
recolhidos pela HappyGREEN, sendo posteriormente
reutilizados, originando desta forma receitas que reverterão a
favor da Fundação, reduzindo simultaneamente a pegada
ecológica da comunidade local.
Os tinteiros e toners podem ser entregues em todas a
valência da Fundação. Para mais informações visite o site:
http://promotores.happygreen.pt/produto/fundacao-algarvia-dedesenvolvimento-social/

Campanha Licor Beirão
“Primeiro, recebes o presente que a tua tia te deu. Fazes a
cara que tens a fazer, agradeces e vais a
www.preferiabeirao.pt. Aqui, a partir de dia 26 de dezembro,
poderás submeter a tua prenda para a ofereceres a uma das
IPSS's selecionadas à tua escolha. As prendas submetidas
devem ser acompanhada de fotografia e descrição e devem
ser úteis para a IPSS, ser novas, nunca tendo sido utilizadas e
mantendo-se embaladas e/ou com a etiqueta de compra.
Caso aceite a troca, a IPSS vai-te dar uma garrafa de
Licor Beirão como agradecimento.
Neste Natal, vais poder dar as tuas prendas a quem
realmente precisa. E ainda ganhas uma garrafa de Licor
Beirão em troca. De que estás à espera?”
No site, no distrito do Algarve, ao
selecionar a Fundação Algarvia tem
uma lista de alguns dos bens que
aceitamos.
A partir do dia 2 de janeiro de
2017 as prendas podem ser entregues
em
qualquer estabelecimento da
Fundação. Procure-nos em
www.fundacao-algarvia.pt.
Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social
Morada: Rua Almirante António Ramalho
Ortigão Lote 38 R/C, 8000-536 Faro
Contactos: geral@fundacao-algarvia.pt /
Telf’s: 289806176
Pessoa Responsável: Mário Guerreiro

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/

