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O conselho de administração que assumiu funções em 2017 foi apresentado
aos trabalhadores da Fundação. No início do ano letivo para os
colaboradores da área da educação e em novembro para os colaboradores
da área da saúde.
No dia 15 de dezembro realizou-se o Jantar de Natal com a participação
dos corpos sociais e colaboradores da Fundação e de outras empresas
ligadas às cooperativas fundadoras. Este convívio foi realizado nas novas
dependências do Centro Infantil de Montenegro. A administração agradece
a todos os que participaram no referido convívio e muito em especial aos
que contribuíram para tornar possível este evento.

Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão
Em setembro, chegou um novo ano letivo e com ele
novas crianças, adaptações e novas amizades!
Iniciámos o nosso projeto “Educar pela Arte” com a
visita da Pintora local Rosa Azinheira, que nos
apresentou algumas das suas obras. Estas irão de
servir de “mote” para o desenvolvimento do
projeto.
A Pintora Rosa Azinheira retrata Olhão, suas gentes
e locais, assim fomos “Á descoberta de Olhão”
assistindo a uma peça de teatro.
Na sequência do projeto temos vindo a realizar
diferentes atividades onde a família tem tido um
papel fundamental, pois a partir das experiências e
vivências familiares temos explorado diversas
temáticas relacionadas com a cidade de Olhão.
O avô de uma criança da sala dos 5 anos veio
explicar a “arte da pesca”.
E breve, teremos mais novidades
sobre o nosso projeto!
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Creche e Jardim de Infância “Os Vivaços” de Faro
Rolos e rolinhos, compridos e curtos, largos e estreitos foram
entregues aos pais da nossa instituição, pedindo que nos fizessem
um enfeite de Natal para enfeitar o nosso teto.
Criatividade e imaginação foi o que não faltou.
O nosso agradecimento a todos vós pais e filhos que participaram e
colaboraram nesta tarefa.
A equipa dos Vivaços de Faro

CATL “Os Vivaços” Faro
No dia 31 de outubro a equipa de
pais e crianças do 4º ano esmerou-se
em mais uma brilhante noite de
Halloween horripilante, desta vez
com direito a reportagem na TVI.
Obrigado a todos.
No dia 11 de novembro celebrou-se o
S. Martinho.
O grupo de crianças mais novas
representou para os colegas e para as
famílias a história do cavaleiro que se
tornou santo e ainda hoje faz brilhar o
sol nos dias chuvosos de outono.
Comeram-se castanhas, mas não se
provou o vinho.
A festa de Natal começou-se a preparar ainda em
novembro com os preparativos para as decorações e
ensaios para as representações.
Todos os grupos participaram. Uns com danças,
outros com cantares, outros com uma história
representada criada pelo grupo. O Pai Natal foi
assaltado e ficou sem prendas para entregar.
Tiveram de chamar uma fada, um feiticeiro e até a
mãe do Pai Natal foi chamada a resolver o
desaparecimento.
No fim tudo acabou com as prendas encontradas e
todas distribuídas aos seus donos.

Centro Infantil “Os Vivaços” de Montenegro
No mês de Outubro iniciamos o projeto ambiental com uma
dramatização feita pelas educadoras, que teve como objetivo
consciencializar as crianças para atitudes a ter com o ambiente.
Neste projeto as crianças brincaram, reutilizaram os diferentes
resíduos.
A brincar trabalhamos as diferentes áreas, como a música, a dança,
a motricidade, a matemática, as ciências, desenvolvimento da
Linguagem e a abordagem à escrita …

No âmbito deste projeto realizamos visitas ao Ludo e aí
encontramos uma área queimada por um incêndio. Por interesse
demonstrado pelas crianças fomos visitar os Bombeiros Municipais
de Loulé e o posto da G.N.R. de Faro.

No mês de Novembro demos início ao projeto do Natal com uma
dramatização. Realizamos vários trabalhos alusivos ao tema e
terminamos com a festa de natal.

UCCI Milreu, Estoi
Como manda a tradição, em Dezembro foi
o mês de celebrarmos o Natal.
Com a colaboração do Centro Social Nossa
Srª do Carmo, que gentilmente nos cedeu a
carrinha, alguns dos utentes foram passear
até ao Fórum Algarve, ver a decorações
natalícias e cada um pode escolher um
“petisco” que tivesse saudades de comer.
A festa de natal deste ano foi muito
animada e contou com a participação do
amável cantor Quim Ferreira e com as
espetaculares apresentações dos energéticos
“Vivaços”, do ATL de Faro, que encheram
os nossos corações de alegria e animação.

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/

