
  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). 

Centro Infantil de Faro - “Lixo com Arte ou Arte do Lixo” 
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 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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O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de Cli-

pArt que poderá selecionar e 

importar para a sua newslet-

ter. Existem ainda várias 

ferramentas que poderá 

utilizar para desenhar for-

mas e símbolos. 

Após ter selecionado uma 

imagem, coloque-a perto do 

artigo. Certifique-se de que 

coloca a legenda perto da 

imagem. 

Este bloco pode conter entre 

75 e 125 palavras. 

A seleção de imagens ou 

gráficos é uma parte impor-

tante da adição de conteúdo 

à newsletter. 

Pense no seu artigo e per-

gunte a si próprio se a ima-

gem suporta ou melhora a 

mensagem que está a tentar 

transmitir. Evite selecionar 

imagens que pareçam estar 

fora do contexto. 

Este bloco pode conter entre 

150 e 200 palavras. 

Uma das vantagens de utili-

zar a newsletter como veícu-

lo promocional é o fato de 

poder reutilizar conteúdos de 

outro material de marketing, 

tais como comunicações à 

imprensa, estudos de merca-

do e relatórios. 

Apesar de o objetivo princi-

pal da distribuição de uma 

newsletter ser a venda do 

produto ou serviço, o segre-

do para o sucesso de uma 

newsletter é torná-la útil 

para os leitores. 

Um modo excelente de adici-

onar conteúdo útil a uma 

newsletter é desenvolver e 

escrever os seus próprios 

artigos, incluir um calendário 

de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova 

o produto. 

Também poderá encontrar 

artigos para a newsletter 

acedendo à World Wide 

Web. Pode escrever sobre 

vários tópicos, mas não crie 

artigos demasiado longos. 

Grande parte do conteúdo 

da newsletter pode ser utili-

zado no Web site. O Micro-

soft Publisher fornece um 

modo simples de converter 

uma newsletter numa publi-

cação da Web. Deste modo, 

quando tiver terminado de o 

escrever, pode convertê-lo 

num Web site e publicá-lo. 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

tos ou melhorias registadas 

na empresa. Os valores de 

vendas ou lucros indicarão o 

crescimento da empresa. 

Algumas newsletters incluem 

uma coluna que é atualizada 

em todas as edições, tal 

como uma coluna de conse-

lhos, uma crítica a livros, 

uma carta do presidente ou 

um editorial. Também pode-

rá apresentar novos funcio-

nários ou os melhores clien-

tes ou fornecedores. 

Este bloco pode conter entre 

100 e 150 palavras. 

Os temas que podem apare-

cer nas newsletters são virtu-

almente ilimitados. Pode 

incluir histórias sobre tecno-

logias ou inovações actuais 

na sua área de negócios. 

Também poderá indicar ten-

dências comerciais ou eco-

nómicas ou fazer previsões 

para os seus clientes. 

Se a newsletter for distribuí-

da internamente, poderá 

falar de novos procedimen-

“Para chamar a atenção do leitor, 

coloque uma frase interessante ou uma 

citação do bloco aqui.” 
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Legenda que des-

creve a imagem ou 

gráfico. 

Legenda que des-

creve a imagem ou 

gráfico. 

Atividades do Centro Infantil de Olhão 

 Na semana de 10 a 14 de outubro, na Unidade de Cuidados 
Continuados de Milreu comemorámos o Dia Mundial da             
Alimentação (dia 16 de outubro) com a realização de diversas    
atividades. Sessão de esclarecimento acerca das patologias          
associadas à má alimentação; Construção da Roda dos Alimentos; 
Confeção de sumos naturais, mousse de lima, salada de frutas e 
doce de ameixa; Lista de pratos preferidos e desejos alimentares a 
realizar. Para além de uma semana bastante saudável foi uma  
semana divertida e muito dinâmica que contou com a              
participação de vários utentes. 

UCCI Milreu - Semana da Alimentação 

 No dia 21 de Novembro, abraçámos a    
causa solidária do “Dia Nacional do Pijama 
2016”,    sensibilizando as nossas crianças e as 
suas famílias para o objetivo desta missão “O 
direito de uma criança crescer numa família”. 
Nesse dia vestimos o nosso pijama e viemos 
para o Centro Infantil. Também nós somos 
uma família pijama! 
 

 

 

 

       
    No dia 23 de Novembro, as salas de 

Jardim de Infância de Olhão, foram    
convidadas pela Biblioteca Municipal e 
pela PSP a assistir a uma ação de        
sensibilização, onde promoveram regras 
de segurança na convivência com os    
outros. Alertando para o perigo de falar 
com estranhos. E assim foi mais uma saída 
de quarta-feira! 



      “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 

Vi s i t e  o  n o s so  s i t e :  
ht t p : / / fu nda ca o -

a l ga rv ia .p t /   

  HappyGREEN 

Campanha Licor Beirão 

 

 

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@fundacao-
algarvia.pt 

 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-de-
desenvolvimento-social/ 
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