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Newsletter
Destaque
No dia 30 de março, teve lugar a nomeação dos novos órgãos sociais da Fundação Algarvia para o quadriénio 2017/2020.
O novo Conselho de Administração é composto pelos seguintes
membros:
Presidente - Luís Manuel Fernandes Coelho
Vice-presidente – Orlando Manuel Ezequiel Vargas dos Santos
Tesoureiro – Nuno Emanuel de Sousa Carrilho
Secretário – Fernando Mabílio Nunes Gonçalves
Secretário - Carlos Alberto dos Santos Xavier Basto
Vogal – Edmundo Gourinho de Oliveira
Vogal - Mário Henrique Santos Cruz
Votos de muitas felicidades e sucessos para a nova equipa!

Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão
Durante o mês de abril, esteve patente na
Biblioteca Municipal José Mariano Gago a exposição intitulada “Educar pela Arte” do Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão.
Foi com enorme orgulho que foram expostos
os trabalhos realizados pelos nossos “pequenos grandes artistas” ao
longo do ano letivo 2016-2017.
A exposição resultou de um trabalho comum e ambicioso por
parte de toda a instituição. Teve como objetivo valorizar o empenho das nossas crianças, assim como partilhar e divulgar com a comunidade educativa e envolvente o projeto “Educar pela Arte”.
Quem visitou a exposição teve oportunidade de conhecer as
obras criadas, repletas de criatividade e imaginação. Foram inspiradas em artistas como:
Vincent Van Gogh, António Lúcio Vivaldi e João
Cutileiro.
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“A arte, um dos grandes valores da vida, deve ensinar aos homens: humildade, tolerância, sabedoria e magnanimidade”. Fernando Pessoa
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Centro Infantil “Os Vivaços” de Montenegro
Através do projeto da Horta, tivemos a oportunidade de experimentar sensorialmente os diversos elementos da natureza.
Explorámos os 5 sentidos: Tocar,
Observar, Saborear, Cheirar, Ouvir, através da sementeira, da
plantação, da manutenção e da
colheita.
De pequenino iniciamos o caminho, encontrando e construindo as nossas ideias.
Fomos ao Museu Municipal de
Faro e visitámos o exposição “O
Regresso do Objeto: Arte dos
anos 1980”.
Este foi um dia diferente, brincámos e explorámos nos
diversos espaços que o Jardim da Alameda proporciona. No final da manhã fizemos um piquenique e seguimos para o Auditório Maria
Campina, onde assistimos ao Musical “Casa de Chocolate”.

No nosso dia - Dia da Criança - brincámos
livremente e fizemos muitas atividades divertidas. Explorámos um percurso com muitos obstáculos sensoriais e testámos as nossas
habilidades motoras. Experimentámos diversos sabores e cheiros,
sentimos diferentes texturas e ouvimos vários
sons. Foi um dia muito
divertido!

Creche e Jardim de Infância “Os Vivaços” de Faro
"Este ano, Jean Michelle Basquiat foi o artista
escolhido. As várias técnicas aplicadas e os temas
apresentados nas suas obras, deram-nos a possibilidade de trabalhar a noção do corpo e de cor, as
profissões, as texturas dos materiais que foram desde o carvão, pastéis, cartão, vários tipos de papel,
tintas, materiais de desperdício, etc.

Para além disso, através da observação das obras por parte
das crianças e com o adulto a questionar pudemos assim levar as
crianças a olhar para as obras de uma forma mais atenta, mais
pormenorizada e sobretudo dando-lhes a liberdade de interpretarem o tema através do seu olhar."

ATL “Os Vivaços” Faro
Mais um grupo de finalistas concluiu a sua passagem
pelo Centro de Atividades de Tempos Livres “Os Vivaços”.

Como de costume, foi
realizado o cerimonial
de passagem do símbolo
que contem as fitas com
assinatura de todos os
que se tornaram vivaços
deste 1991, aos próximos
finalistas.
Tudo terminou em banhoca de piscina
seguida de jantarada
com todos os finalistas,
familiares e pessoal do
Centro, numa excelente
organização do grupo de pais.
Muito obrigado a todos.
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