
 Vivaldi chegou ao Centro Infantil “OS Vivaços” de Olhão 

Iniciámos um novo projeto através de uma peça de teatro 
que apresentámos às nossas crianças. Conseguimos despertar 
o seu interesse para mais uma vertente das Artes, a Música. 
Através do compositor Vivaldi, conseguimos explorar todas as 
áreas, desenvolver novas aprendizagens e conceitos.  

 No dia 15 de fevereiro a sala 
dos 5/6 anos do Centro Infantil   
realizou mais uma saída. Desta vez 
tiveram uma experiência diferente. 
As nossas crianças assistiram a um 
concerto pedagógico no Teatro das 
Figuras em Faro. Foi uma manhã 
fantástica! 

 No dia 24 de fevereiro a 
magia do carnaval chegou à nossa 
instituição. Realizámos um desfile e 
um baile de carnaval, com a     
participação de todas as crianças e 
pais. São sempre momentos de 
partilha e grande cumplicidade, 
estreitando os laços entre a escola e             

a família.  

Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão 
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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 adi-

cionar 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 vir-

tualmente 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. 

 O amor andou no ar na UCCI! Como já é habitual desde o 
início do mês de fevereiro que o marco do correio do amor    
esteve disponível para receber as cartas dos familiares, amigos, 
colaboradores e utentes. No dia 14 de fevereiro houve uma     
sessão de grupo onde foram entregues as cartas aos seus         
destinatários e realizada uma conversa sobre o amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No dia 20 de fevereiro em parceria com o IEFP, os          
formandos do Centro de formação profissional do Areal Gordo 
passaram o dia na Unidade a mimar os utentes. Prestaram    
serviços de manicure, pedicure, depilações de sobrancelhas e 
buço e ainda fizeram massagens e maquilhagens. 
Foi um dia diferente muito apreciado por todos. 

  
 No dia 24 de fevereiro foi dia 
de celebrar o carnaval em Estoi, os 
utentes saíram com as máscaras 
que tinham feito e decorado    
anteriormente e foram ver o desfile 
de carnaval dos mais pequeninos.  

UCCI Milreu, Estoi 



Centro Infantil “Os Vivaços” de Montenegro 

  Em janeiro iniciámos o projeto “Educar pela arte” com 
uma dramatização onde o artista francês, Henri Matisse, nos 
apresentou a sua cultura, gastronomia, monumentos            
caraterísticos do seu país bem como as suas obras.  

Com este projeto descobrimos uma nova cultura, cantámos 
e dançámos músicas francesas e ouvimos e visualizámos os sons 
dos instrumentos típicos deste país.  

Presentemente descobrimos e explorámos algumas das suas 
obras pela técnica, pelas cores e pelas formas, dando um cunho 
da nossa criatividade. 

 No seguimento do projeto “Educar pela arte” explorámos 
a história do “Pierrot e Colombina” que serviu de fio condutor 
para o tema do carnaval.  

 
 
 
No mês de fevereiro demos início ao projeto “À   descoberta 

da natureza – uma aventura sensorial à volta do tema da horta 
biológica” com a formadora Marta Almeida. Tendo como     
objetivo  proporcionar às crianças  atividades lúdicas de          
descoberta da natureza com   exploração dos cinco sentidos.  

Neste projeto participam as crianças das salas dos dois anos 
e jardim de infância. 
 



 Visitar Museus e Galerias de Arte também faz 
parte do nosso Projeto Educativo. 
Fomos ver uma exposição da artista plástica de nome 
Adérita, mas não pensem que só foram as crianças mais 
velhas. As crianças da creche, de 1 e 2 anos também 
foram e portaram-se como gente crescida.  
Alguém perguntou: vão levar crianças tão pequenas a 
ver quadros? O que é que eles percebem?  Qual o    
interesse? Pois bem, o velho ditado diz que é de 
“pequenino que se torce o pepino”.  
E neste caso, pretendemos educar-lhes o olhar,  dar-lhes 
a conhecer diversas obras com diversas cores, técnicas, 
tamanhos e vários temas, dando assim às crianças a 
possibilidade de novas experiências que enriquecerão as 
suas vivências e farão aprendizagens. 

   

 
 

Vi s i t e  o  n o s so  s i t e :  
h t t p : / / fu n d a ca o -

a l ga rv ia .p t /   

Creche e Jardim de Infância “Os Vivaços” de Faro 
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ATL “Os Vivaços” Faro 
 Foi assim o Carnaval 
este ano no Centro de      
Atividades de Tempos Livres 
 “Os Vivaços”.  
Resolvemos brincar com 
alguns personagens da nossa  
história, que estiveram     
disponíveis para visita numa exposição realizada na 
noite de 24 de fevereiro. 
  

 A animação esteva a   
cargo dos Vivaços Mimo que             
procuraram interagir com os   
visitantes criando momentos 
cómicos e alguma palhaçada. 
 

O grupo de finalistas 
criou modelos apresentados 
em andas e tudo terminou 
em ambiente carnavalesco, 
com ritmos de samba a 
fazer mexer os  

participantes. 

 


