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Relatório de Atividades 2019

Bolsas de Estudo
Ano letivo 2018/2019

Foram apresentadas 75 candidaturas às bolsas de estudo para alunos carenciados. Após um
período de análise dos processos e respetiva visita domiciliária pelos técnicos da instituição, foi
deliberado a atribuição de 63 Bolsas de Estudo, divididas pelos seguintes escalões:
Escalão A – 1800€ anuais – 4 Bolsas
Escalão B –1350€ anuais – 9 Bolsas
Escalão C – 900€ anuais – 50 Bolsas

Foi ainda apresentada 1 candidatura e atribuída uma bolsa de investigação num valor mensal
de 400€.

Apoios Emergentes
Os apoios emergentes tiveram como objetivo apoiar indivíduos, famílias e grupos
desfavorecidos residentes no concelho, de forma a contribuir para uma melhoria da qualidade
de vida dos mesmos.

Após a realização de entrevistas e visitas aos domicílios, foram apoiados financeiramente 3
alunos do ensino superior, no valor anual de 810€ e 25 utentes, através da aquisição de óculos,
fraldas, consultas de odontologia e outros bens de 1ª necessidade.

É de salientar que apenas foi dada resposta a situações para as quais não existia resposta por
parte das entidades competentes.

Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Acompanhamento Social contou com o
seguinte quadro de pessoal:
1 Administrativa
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Este serviço, que visa a satisfação das necessidades básicas aos indivíduos e famílias, que por
motivo de doença, deficiência ou outro impedimento não as possam assegurar, apoiou
mensalmente 40 clientes.
Foram prestados os seguintes serviços: alimentação (30 clientes), higiene pessoal (25 clientes),
higiene habitacional (27 clientes), tratamento de roupa (19 clientes) e outros serviços, (33
clientes), tendo como área de abrangência a freguesia de Quarteira.

De segunda a sábado das 08H30 às 19H00 e aos domingos das 08H00 às 13H00, contou com
um quadro de pessoal constituído por:


1 Diretor Técnico/ Educador Social (comum a outras respostas sociais);



1 Administrativo (comum a outras respostas sociais);



9 Ajudantes de Ação Direta



1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais);



1 Chefe de Cozinha;



1 Ajudante de Cozinha.
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O Centro Comunitário António Aleixo, equipamento de apoio à comunidade de Quarteira,
desenvolveu no ano de 2019 as seguintes atividades:

Informação /Atendimento/ Acolhimento
Com esta iniciativa pretendeu-se promover socialmente a comunidade através de:
Acompanhamento Psicológico – 25 clientes mensais;
Articulação e/ou encaminhamento para equipamentos e serviços e prestação de
informações/ orientações relativas a recursos existentes, direitos e esclarecimento de
dúvidas – 245 clientes;
Satisfação de necessidades básicas – balneários, banco de 1ª infância, banco de roupa
e banco alimentar e POAPMC (programa operacional de apoio às pessoas mais
carenciadas) – 422 clientes

No total foram apoiados cerca de 502 indivíduos da comunidade.

Convívio de Adultos
Este espaço de convívio destinado a adultos pretendeu ocupar os mesmos através da
participação em atividades de Desenvolvimento Cognitivo (motricidade fina, concentração e
memória, Oficina Criativa (expressão plástica/artística) e Yoga (expressão corporal e exercício
físico), tendo apoiado um total de 30 clientes diários.
Ao longo do ano foram ainda realizados diversos passeios e convívios interinstitucionais por
forma a promover um envelhecimento ativo e troca de saberes entre instituições do concelho.
O convívio de adultos decorreu nas tardes de segunda/terça/quinta-feira e sexta feiras das 14h
às 16h30.
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Desenvolvimento cognitivo

Atividades de Expressão Corporal – Yoga
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Oficina Criativa - “Expressão plástica e artística”

Foram ainda realizados passeios, dinamizadas ações inter-geracionais com as crianças das salas
de creche e pré-escolar do Centro Comunitário António Aleixo e promovidos encontros
interinstitucionais, entre os quais destacamos:

"Meditação e Autoconhecimento" - a convite da Academia do Saber, o Grupo de
Convívio de Adultos participou nesta sessão, que decorreu no Centro Autárquico de
Quarteira, dinamizado pela Professora Alicia Martins.
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Ioga do Riso
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Baile Sénior de Carnaval – Associação Social e Cultural da Tôr

Visita à Feira do Chocolate - Mercado Municipal de Loulé
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Sessão de sensibilização - "A Prevenção de Quedas" - foi com exemplos práticos que a
Fisioterapeuta Helena Serra Gomes, do Centro de Saúde de Loulé abordou o tema que
atraiu o interesse de todos os presentes.

Folar da Páscoa - no dia 9 de abril o Grupo de Convívio de Adultos recebeu a visita dos
grupos de creche "Os Meninos do Aleixo" das salas 3 e 4, e numa troca de saberes,
foram confecionados belos e saborosos folares para comemorar a época festiva da
Páscoa.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

9

Relatório de Atividades 2019
Sessão de BINGO - a 29 de Abril realizou-se uma animada e amistosa Sessão de Bingo,
conjuntamente com o grupo de Convívio de Adultos do Centro Paroquial de Quarteira.

Atelier Corte e Costura - no dia 2 de Maio o grupo confecionou lencinhos brancos para
os meninos e meninas do pré - escolar/creche pintarem e exporem no dia da criança.
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Dia Internacional da Família - para celebrar o Dia Internacional da Família o grupo foi
desfrutar do bom tempo no parque de São Pedro do Mar em Quarteira.

Comemoração do Dia Internacional do Idoso - 1 de Outubro- o CCAA aassinalou o dia
com a peça de Teatro “O Auto do Curandeiro” pelo Clube de Teatro dos Amigos do
Museu do Traje, em S. Brás de Alportel. Participaram os idosos da AHDPA - Associação
Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer, Cantinho da Amizade, Centro
Paroquial de Quarteira e ASC .
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Na continuação da celebração do Dia Internacional do Idoso, o Centro Comunitário da
recebeu a Professora de Pilates, Bela Pereira, para uma aula cheia de energia, numa
manhã repleta de alegria.

Projeto Pergunta – no dia 22 de Outubro, o Grupo Convívio de Adultos recebeu a visita
do Projeto Pergunta, o qual é dinamizado por pessoas de vários países. Trata-se de um
projeto de participação artística e cívica e tem como principal objetivo potenciar
debates no espaço público, onde são lançadas perguntas abertas para ativar a
participação dos cidadãos em diferentes territórios e comunidades.
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Passeio à Feira de Santa Iria - 21 de Outubro

Comemoração do São Martinho - Magusto de S. Martinho que contou com a
participação da Academia do Saber (Quarteira). O programa contou com
apresentações do Clube de Teatro dos Amigos do Museu do Traje, de S. Brás de
Alportel, do Grupo de Dança Sénior da Prof.ª Larisa Shumskaya e Grupo de Danzas
Venezolanas Araguanay.
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Ação de Sensibilização sobre a Violência contra o Idoso - a Dra. Sofia Rocheta da APAV
(Associação de Apoio à Vítima) falou sobre a violência contra as mulheres. Todos os
presentes puderam falar e expor dúvidas que têm sobre esta temática. Durante a
palestra foram abordados os vários tipos de violência dando especial ênfase à violência
contra o idoso.

Visita aos Presépios de Vila Real de Santo António - no dia 10 de dezembro realizou-se
uma visita aos presépios de Vila Real de Santo António e presépios de sal de Castro
Marim.
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Atividades de Férias Séniores
Durante o mês de Junho realizaram-se atividades de férias para 20 idosos da comunidade. Esta
atividade pretendeu combater o isolamento social, através da ocupação dos seus tempos
livres.
De entre as várias atividades realizadas destacam-se as seguintes:

Atividades sócio recreativas - expressão plástica, jogos tradicionais, jogos de mesa;

Atividades de exterior:
Visita ao Algarseco, Carvoeiro e Estombar e almoço nas Fontes de Estombar – 17 Junho
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Dia Mundial do Yoga - dia 21 de Junho

Visita ao Porto de Pesca de Quarteira e Embarcação Pesqueira "Brilhamar"

Sessão de Informação "A Violência na Pessoa Idosa” - 14 de junho - a convite da ASCA,
o Grupo Convívio de Adultos assistiu a uma palestra sobre o tema "A Violência na
Pessoa Idosa".
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Almoço Convívio - Final de Ano - almoço convívio de celebração do final das atividades

Baile de de S. João – Centro Comunitário da Tôr – 25 de Junho

Visita ao parque Krazy World.- 25 de Junho- Um Zoo interativo, onde foi possível
alimentar cabrinhas anãs, lamas e gamos, entre outras agradáveis experiências.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

17

Relatório de Atividades 2019
Atividades de férias para crianças
As atividades de férias decorreram nas férias escolares de Verão – 1 de Julho a 30 Agosto e
destinaram-se a crianças a frequentar o 1º ciclo, residentes ou filhos de trabalhadores na
freguesia de Quarteira.
Nesta ação participaram 25 crianças e pretendeu-se contribuir para a ocupação dos tempos
livres, consoante as necessidades efetivas dos pais.
No ano de 2019 desenvolveram-se as seguintes atividades:
Atividades de sala - expressão plástica, jogos de tabuleiro, dinâmicas de grupo,
visualização de filmes, realização de trabalhos escolares, hora do conto, sessões de
culinária, aulas de Língua Gestual Portuguesa, insuflável, sessões desportivas, arte do
origami, entre outras.
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Atividades de exterior – Centro Azul na praia de Quarteira, praia do Barril em Tavira,
visita ao Museu de Loulé, Vista à Exposição “QuarteiÀdentro na Galeria da Praça do
Mar, Visita ao Centro de Ciência Viva em Faro, Parque Aquático Aqualand, Piscinas
Municipais de Loulé, Brincadeiras no Parque S. Pedro do Mar, Passeio ao Ameixial,
Parque de Diversões Aquashow, Atividade Blue Seagull ( Academia Nadados Salvador
Júnior – Praia de Faro), Visita à exposição “As crianças da Fundação têm direitos no
coração”, Visita ao Porto de Pescas de Quarteira, Passeio ao Zoo de Lagos, Visita a Alte
(peddy papper/ piquenique/fontes e ribeira) Ioga do Riso e Piquenique no parque Vale
Faro em Albufeira
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Esta ação contou com um Técnico de Serviço Social, um educador social, um motorista e com o
apoio de 58 Bolseiros (distribuídos pelas 8 semanas).
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Animação Cultural/ Recreativa
O Centro Comunitário participou/dinamizou os seguintes dias festivos:
Carnaval - participação no Corso de Carnaval de Quarteira com Carro Alegórico – 02,
03 e 05 de março

Marchas Populares de Quarteira – 12, 23 e 28 de Junho - participação com grupo de 60
crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos. Os ensaios decorreram de
Abril a Junho duas vezes por semana na Escola EB1 nº3 de Quarteira.
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Exposições/ colóquios
o Desde o dia da celebração dos 120 anos de nascimento do nosso Patrono
António Fernandes Constantino Aleixo 18/02/19 e até ao dia 22/0219
estiveram patentes alguns trabalhos realizados por Charlie Holt.



Panela de Sabores - Ações de informação no âmbito do acompanhamento aos
destinatários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – duas
sessões dinamizadas por Rita Malvar. O objetivo destas sessões foi combater o
desperdício alimentar, dando utilizações inovadoras aos alimentos distribuídos no
cabaz mensal – 31 de Janeiro e 28 de fevereiro;

Serviços de Apoio à Comunidade
Os serviços de apoio à comunidade disponibilizados foram os seguintes:

Lavandaria – prestação de serviços ao exterior, 15 clientes, e para o próprio
funcionamento do centro, de lavagem, secagem e passagem a ferro de rouparia 1clientes mensais da comunidade;
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Cibercafé- serviço de cafetaria com zona de biblioteca e multimédia, destinada à
comunidade, onde foi disponibilizado gratuitamente o acesso à internet. A funcionar
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17H00, a sua exploração foi externa à
instituição;

Serviço de Refeições- serviço de refeições a preço de custo – em média 30 clientes
diários;
Cabeleireiro – a funcionar de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H00 e aos sábados
das 09h00 à 13H00, a sua exploração é externa à entidade em regime de cedência;
Loja Social - funcionou de segunda a sexta, das 14h00 às 18h00, nas instalações do
Centro Comunitário António Aleixo. O principal objetivo desta loja foi permitir, a
qualquer cidadão, a aquisição de peças de vestuário e acessórios em 2ª mão a um
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preço muito reduzido. As receitas obtidas através da venda dos artigos doados
reverteram integralmente para a aquisição de alimentos para o Banco Alimentar da
instituição;

Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Centro Comunitário António Aleixo contou
com o seguinte quadro de pessoal:


1 Diretor Técnico (comum a outras respostas sociais);



1 Psicólogo;



1 Técnico de Serviço Social (comum a outras respostas sociais);



1 Educador Social;



1 Administrativo (comum a outras respostas sociais);



1 Rececionista;



1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais);



1 Auxiliar Serviços Gerais (comum a outras respostas sociais)



1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais)



1 Motorista de Pesados (comum a outras respostas sociais)
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A Educação Pré-Escolar é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e
os 6 anos, tendo como objetivo proporcionar às crianças um variado leque de experiências
estimulantes, promovendo um desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as
famílias em todo o seu processo educativo.
Funcionou de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H30, com uma equipa constituída por três
educadoras de infância e quatro auxiliares de ação educativa, abrangendo durante o ano de
2019 um total de 75 crianças, através dos seguintes espaços:
Sala das Lagartas – 25 crianças
Sala dos Patinhos – 25 crianças
Sala dos Coelhinhos – 25 crianças
A Educação Pré-Escolar assegurou a prestação de atividades de expressão plástica, motora,
musical, de desenvolvimento cognitivo, abrangendo as áreas de conteúdo, Formação Pessoal e
Social, Expressão e Comunicação, Conhecimento do Mundo, Linguagem Oral e Abordagem à
Escrita e Tecnologias de Informação e Comunicação. Realizou-se também diversas atividades
ao ar livre, passeios, visitas e atividades entre pais e filhos.
O Pré-Escolar ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente música, ginástica,
inglês, karaté, ballet e natação.
Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Pré-Escolar de Quarteira contou com o
seguinte quadro de pessoal:


1 Diretor pedagógico/Educadora de Infância;



2 Educadores de Infância;



1 Administrativo (comum a outras respostas sociais);



1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais);



2 Ajudantes de Cozinha (comuns a outras respostas sociais);



4 Auxiliares de Ação Educativa;



1 Auxiliar Serviços Gerais (comum a outras respostas sociais;



1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais);



1 Motorista de Pesados (comum a outras respostas sociais;



7 Monitores (regime avença).
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A Creche “Meninos do Aleixo” é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre
os 3 e os 36 meses, durante o período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da
pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e à família da
cidade de Quarteira.

Funcionou de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2019,
um total de 65 crianças, distribuídas da seguinte forma:
Berçário - 15
12-24 Meses - 20
24-36 Meses - 30

Teve como objetivos proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num
clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, bem
como dar resposta socioeducativa à primeira infância, constituindo um espaço de gestão de
afetos, gerador de estímulos e estabilizador da reação criança-família.

Ofereceu também atividades extra, nomeadamente música, ginástica infantil e inglês.

Para o desenvolvimento das atividades a que se propôs, a Creche “Os Meninos do Aleixo”
contou com o seguinte quadro de pessoal:
 1 Diretor Técnico;
 4 Educadores de Infância;
 9 Ajudantes de Ação Educativa;
 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais);
 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais);
 1 Ajudante de Cozinha (comum a outras respostas sociais);
 1 Auxiliar de Serviços Gerais;
 5 Monitores em regime de avença.
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Atividades desenvolvidas no âmbito das salas de Creche e Pré Escolar de Quarteira

A temática do Projeto Educativo para o Triénio 2017-2020 intitulou-se “Uma viagem pelo
mundo encantado…”, tendo sido escolhida como sub-temática para o ano letivo 2018/2019 “À
descoberta do mundo encantado da natureza”.
A escolha desta temática prende-se com o facto de presentemente os discursos de educação
ambiental serem abstratos e muitas vezes não vivenciados pelas crianças. Se queremos
potenciar o brincar baseado na relação com a natureza, precisamos que a criança tenha
oportunidades de ter contactos tendencialmente diários com o mundo natura: diretas,
frequentes e em primeira mão. Deste modo consideramos que o trabalho com a Natureza tem
muito para acrescentar na qualidade de vida e desenvolvimento das crianças. Os laços mais
estreitos com a Natureza ensinam-nos que fazemos parte dela, colaboram para a construção e
ampliação da nossa consciência pessoal, planetária e ecológica.
De entre as atividades desenvolvidas no ano 2019 destacamos as seguintes
Atividades/estratégias de estimulação do desenvolvimento da autonomia;
Atividades/estratégias de promoção da consciência de grupo;
Atividades de consciencialização e desenvolvimento das regras sociais e convivência
em sociedade;
Jogos em grande grupo;
Atividades de potenciação do desenvolvimento da motricidade global;
Atividades de potenciação do desenvolvimento da coordenação da dinâmica geral do
corpo;
Atividades de exploração de diferentes técnicas de expressão plástica (digitintas,
pincel, carimbagens, recortes, colagens, entre outros);
Exploração de ritmos, tons e melodias;
Exploração das variadas possibilidades dos diferentes instrumentos;
Trabalhos cooperativos com a família;
Dramatização de Histórias Pedagógicas;
Leitura expressiva de histórias;
Exploração de poesias, rimas, lengalengas, trava-línguas, adivinhas e canções;
Atividades lúdicas e atividades orientadas de iniciação à leitura e à escrita;
Jogos de exploração da consciência fonológica;
Atividades de estimulação do desenvolvimento da linguagem oral;
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

27

Relatório de Atividades 2019
Atividades de desenvolvimento de noções/conceitos básicos de matemática;
Atividades de estimulação da consciência de algarismo, conceito de número e
quantidade;
Pesquisas nos diferentes meios: internet, revistas, jornais, livros;
Investigação dos diferentes assuntos emergentes da curiosidade e interesse
demonstrados pelas crianças;
Elaboração de Cartazes alusivos aos temas e debate acerca dos mesmos;
Reflexões em família;
Passeios/visitas ao exterior;
Elaboração/construção de trabalhos alusivos às várias datas festivas.

Foram desenvolvidas inúmeras atividades comuns a todas as salas, direcionadas às crianças e
às famílias, das quais destacamos:
Dia de Reis – As crianças de creche e pré-escolar reuniram-se para, em conjunto as
avozinhas do convívio de adultos lhes agradecer pelos presentes de Natal e
comemorar este dia com um “real” desfile de coroas e um pequeno concerto – Janeiro

Terapia do Riso - as crianças de pré-escolar reuniram-se no polivalente do CCAA para
uma pequena sessão de terapia do riso. Um momento libertador e repleto de
gargalhadas que contou com a colaboração da professora Celmira;
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Dia dos Namorados - 14 de Fevereiro foi o dia do amor e no CCAA este foi
comemorado pois veste tantas e tantas formas e cada uma delas a mais bela.
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Desfile de Carnaval Infantil– de acordo com o projeto pedagógico vigente “Uma
viagem pelo mundo encantado da natureza”, crianças e famílias desfilaram pelas ruas
de Quarteira vestidas de Camaleões – Março

Dia do Pai – as crianças de creche e pré-escolar do CCAA não poderiam esquecer um
dia tão especial como o Dia do Pai - 19 de março pelo que, prepararam e construíram
um pequeno presente com materiais recicláveis para os seus papás
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“Dia Mundial da Árvore” – Dia Mundial da Árvore "É tão bom termos uma horta na
nossa escolinha". Esta foi uma frase pronunciada por uma das nossas crianças do
CCAA, que espelha o quão é importante o contacto com a natureza!! As crianças
plantaram no Dia Mundial da árvore algumas ervas aromáticas, oferecidas pela Junta
de Freguesia de Quarteira.

Semana da Água e da Árvore - de 21 a 28 de Março –no âmbito do Dia Mundial da
Água e da Árvore (21 e 22 de Março), as crianças, viajaram pelo misterioso mundo das
experiências. Através destas, compreenderam um pouco mais o quão é importante
proteger a nossa MÃE NATUREZA, em prol de um futuro mais sorridente para estes
pequenos cientistas. A exposição que se encontrou ao longo de toda a semana no hall
de entrada do CCAA, permitiu espalhar a palavra a todos os visitantes, "Preserve o que
é nosso"!
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"O Grande Livro dos Direitos das Crianças" - porque não existe tesouro maior que as
crianças, no CCAA foram dinamizadas algumas atividades em prol da defesa dos
direitos das crianças. A Psicóloga Sílvia Tomáz fez uma leitura expressiva da história "O
Grande livro dos direitos das crianças".

Comemorações da Páscoa – Aventuras do Coelho "Saltitão" - a Páscoa no CCAA foi
repleta de cor e muitos saltos, tal como o amigo coelho Saltitão, que nos visitou na
semana anterior às tão desejadas férias. Sob o olhar cuidadoso da sua dona Yasmin,
todas as salas aprenderam mais sobre este animal tão fofinho. Uma deliciosa caça aos
ovos, canções de Páscoa, a construção de coloridas coroas e o sol de Primavera foram
os elementos chave para uma semana Super animada.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

32

Relatório de Atividades 2019
Dia Mundial da Dança / Dia Mundial do Pinguim - 29 de Abril - as crianças e adultos
vibraram com as músicas do amigo Pinguim, num momento divertido e repleto de
movimento, dinamizado por Sandrine Tavares.

No dia 30 de Abril, o CCAA convidou todas as suas famílias a participar numa ação de
sensibilização acerca da "Prevenção acidentes domésticos na infância" com a médica
Manuela Castro.
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Visita Quinta Pedagógica De Santo Estevão - 3 de maio - as crianças das salas de
educação pré-escolar viajaram de comboio até Tavira e já na quinta tiveram a
oportunidade de confecionar pão, alimentar os animais, realizar uma caça ao tesouro,
visitar o museu da quinta e fazer uma descida em slide.

Comemoração Dia Internacional Do Bombeiro –no dia 6 de maio as crianças receberam
a visita dos bombeiros municipais de Loulé. Todas as crianças tiveram a oportunidade
de contactar de perto com alguns materiais utilizados pelos bombeiros e perceberem
melhor as importantes funções destes profissionais.
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Comemoração Dia Internacional Da Família - a família é o nosso bem precioso e no dia
15 de maio comemorou-se este dia através de uma tarde repleta de amor. As famílias
foram convidadas a partilhar momentos inesquecíveis com os seus mais que tudo. De
família desportista, passámos pela família Zen, pela família sorte, pela família dos
contos encantados, pela família musical, pela família radical e culminámos com um
"click" em família para mais tarde recordar.

Comemoração Dia Europeu Do Mar - porque o mar é nosso...foi com mote nesta
afirmação que as famílias do CCAA foram convidadas a decorar peixes livremente, os
quais estiveram em exposição ao longo da semana de 20 a 24 de maio.
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Comemoração Dia da Criança - no dia 3 de junho comemorou-se o dia da criança no
CCAA, com sorrisos e alegria.

Centro de Saúde das Brincadeiras - no dia 5 de junho as salas do pré-escolar rumaram
até ao "centro de saúde das brincadeiras" em Quarteira. Este projeto trouxe a todos
novos conhecimentos e permitiu reavivar a miúdos e graúdos alguns aspetos da nossa
saúde.
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Festa Final de Ano Letivo 2018/2019 - entre risos e gargalhadas, choros e lágrimas, mas
com muita amizade, no dia 14 de junho as valências de creche e pré-escolar do CCAA,
realizaram a festa de final do ano com a temática "Eu gosto é o do verão!!!" Foi um
final de tarde cheio de emoções.

Exposição “As crianças da Fundação têm os direitos no coração” - no âmbito do Projeto
"Selo de Promoção e Proteção da Criança e Jovem em Risco", esta exposição, cuja
autoria coube às crianças de creche e pré- escolar do CCAA, esteve patente entre 9 e
16 de Julho, na Junta de Freguesia de Quarteira (Centro Autárquico). O SELO
PROTETOR constitui-se como um sistema integrado de gestão do risco e perigo. De
igual modo, representa uma oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida
às Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ).Este
projeto é inspirado em experiências nacionais e internacionais já testadas e foi
desenhado para fornecer informação e orientação que auxilia as entidades que
trabalham com crianças e jovens.
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Apresentação do livro “O que vês?” da autora Susana Jorge - "Um livro que fala sobre
sentimentos, que descreve como é que Salvador, uma criança de 9 anos, vê o mundo
sendo invisual – 17 de Julho

Atividades de Verão -“O Verão na Fundação é fixe” - ao longo do mês de Julho as
valências da creche e do pré-escolar realizaram algumas atividades onde se comprova
que o verão na fundação é uma animação. Houve passeios e idas ao parque fora da
instituição, brincadeiras na água, um baloiço dançante proporcionado pelo Professor
Ricardo, gelados, muita música e animação.
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Festa de Finalistas - Finalistas com muitas conquistas, aprendizagens e sonhos. Foi sem
dúvida um momento mágico e muito especial.

Dramatização “Os Ratinhos e o Rei” - Teatro Caracol – as crianças tiveram a
oportunidade de assistir a uma dramatização apresentada pelo teatro caracol, sendo
que esta teve como título “Os ratinhos e o rei”.
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Comemoração do Halloween – no dia 31 de outubro o dia iniciou com a tradicional
exposição de abóboras assustadoramente recicladas, realizadas pelas famílias das
crianças. Foi um dia divertido, cheio de doces e travessuras.

“O São Martinho” - as crianças tiveram a oportunidade de assistir a um miniconcerto
de música, realizado pelo grupo do convívio de adultos do Centro Comunitário António
Aleixo e pelo professor de música (Ricardo Silva), para além de provarem as deliciosas
castanhas, típicas desta época;
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Dia Nacional do Pijama - este dia é sempre um dia muito desejado por miúdos e
graúdos…é um dia divertido com muitos jogos, brincadeiras, música e animação…sem
esquecer a oportunidade de relembrar às crianças que todas “têm direito a crescer
numa família”;

Festa de Natal – “O Circo da Fundação” – este ano a festa de Natal foi inteiramente
dedicada às crianças e suas famílias que puderam assistir a um fantástico espetáculo
proporcionado pelo Circo Nederland. Todos juntos sentimos a magia acontecer!
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Feira de Natal- A equipa do CCAA reuniu-se e dinamizou mais uma vez uma banca de
venda de bolos confecionados pelos familiares e de pinturas faciais na Feira de Natal
promovida pela JFQ.
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O Gabinete de Inserção Profissional é um serviço que presta apoio a jovens e adultos
desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego.
Ao abrigo da Portaria nº 140/2015, de 20 de maio foi em Julho de 2015 celebrado contrato
entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. e a Fundação António Aleixo para a
prestação deste serviço.
O GIP desenvolveu entre Janeiro a Dezembro de 2019 as seguintes atividades:
a) Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de
emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na
formação – 1455 desempregados abrangidos;
b) Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora – 1153
desempregados;
c) Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego – 1148
encaminhamentos;
d) Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (Divulgação de ofertas de emprego
e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas) – 920 apresentações;
e) Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego ou registo no Portal Net Emprego -7
inscrições;
g) Receção e registo de ofertas de emprego – 0 ofertas.

O GIP foi assegurado por um Animador / Técnico de emprego, prestando serviço nos seguintes
horários e locais:
2ª e 4ª feiras - Atendimento Centro Comunitário de Quarteira (10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00)
3º e 5ª feiras - Atendimento Balcão Atendimento Quarteira IEFP (09h00 - 13h00 / 14h00 17h00)
6ª feira - Atendimento Loja do Munícipe de Almancil ((09h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00)
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O Projeto Caminhos promovido pela Fundação António Aleixo é financiado pelo Ministério da
Administração Interna e tem como objetivo assegurar a promoção de condições que
favoreçam a integração sociocultural de duas comunidades de etnia cigana, residentes nas
localidades Boliqueime e Loulé (Acampamento Monte João Preto e Alto do Relógio), bem
como o de promover o envolvimento das mesmas na resolução dos seus próprios problemas,
promovendo competências sociais e relacionais, reduzir o insucesso, abandono e absentismo
escolar, assim como a qualificação, empregabilidade e autonomização das comunidades.
O objetivo principal do Projeto incide na possibilidade de integração social, escolar e
profissional dos habitantes destes acampamentos bem como no envolvimento da população
na resolução dos seus próprios problemas, formando elementos chave na comunidade.

No decorrer do projeto foram realizadas as seguintes atividades:
Gabinete de Mediação Comunitária – prestação de Informações e esclarecimento de
dúvidas relativas a questões sociais, com o apoio da Técnica da Segurança Social de
Loulé.
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Gabinete de Mediação Comunitária: ajuda no Preenchimento de Documentos e
Requerimentos dos habitantes da Comunidade.

Gabinete de Mediação Comunitária – capacitação de Lideranças Locais – dotar o
acampamento de agentes facilitadores. Reuniões com os moradores da comunidade,
feitas mensalmente ou sempre que se justifique para a resolução de problemas dentro
e fora da comunidade.
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Percursos para a Empregabilidade - as ofertas de emprego e formação profissional do
IEFP - Centro de Emprego de Loulé foram à Comunidade semanalmente.

Percursos para Empregabilidade: Workshop sobre Direitos e Deveres CEI+,
dinamizados pela técnica GIP com o objetivo de informar e encaminhar a comunidade
com idade ativa para o mercado de trabalho e/ou formação profissional.
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Percursos para Empregabilidade: atendimento Semanal da técnica GIP, com o objetivo
de informar e encaminhar a comunidade com idade ativa para o mercado de trabalho
e/ou formação profissional, esclarecimento de dúvidas no âmbito do trabalho, na
construção do CV e no reforço recorrente em relação ao fator imagem.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental – Educação Parental - a comunidade recebeu a
visita da Psicóloga, Dra. Catarina Almeida, com a ação de "Sinais de Alerta no
Desenvolvimento na criança".
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Gabinete de Apoio Familiar e Parental - Ação de Sensibilização “Pediculose”
No dia 13 de Março realizou-se no acampamento do Monte João Preto, em Boliqueime
uma ação de sensibilização com o tema “Pediculose” que teve como preletores
elementos da equipa de Saúde Escolar, do Centro de Saúde de Loulé /ARS e a Técnica de
Intervenção Social da CML. Nesta ação foram ainda deixados kits de prevenção.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental – Comemoração do Dia Mundial da Higiene
Oral – no dia 26 de Março, recebemos a visita da Higienista Oral da Saúde Pública, do
Centro de Saúde de Loulé, com intuito de promover uma ação de sensibilização no
âmbito da comemoração do Dia Mundial da Higiene Oral e dar continuidade aos
cuidados da saúde oral desta população.
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Gabinete de Apoio Familiar e Parental - Ação Escovagem dos Dentes - recebemos
novamente a visita da Higienista Oral da Saúde Pública, do Centro de Saúde de Loulé,
em 11 de Abril com intuito de continuar a promover os cuidados de prevenção da
saúde oral desta população, nomeadamente das crianças e das suas progenitoras com
a ação Escovagem dos Dentes.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental - Tertúlia "Dia da Resistência Romani" - no dia
16 de Maio, o Projeto Caminhos,recebeu a visita da Técnica do EAPN/FARO Dra.
Dionísia Pedro, para uma pequena Tertúlia no Bairro sobre o tema “Dia da Resistência
Romani”.
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Gabinete de Apoio Familiar e Parental - Tertúlias Infantis "Mês da Leitura" - no âmbito
do Mês da Leitura promovido pela Escola Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, em Boliqueime
e em articulação com o Projeto “Caminhos” realizaram-se momentos de leitura e
pequenas tertúlias, nos dias 28 e 29 de Março com as crianças no acampamento.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental - Ação de Sensibilização “Plano Nacional de
Vacinação” - no dia 26 de Junho recebemos ainda a visita das Enfermeiras Emília
Corral e Carina Amélio da UCC- Gentes de Loulé, ARS Algarve para uma Ação de
Sensibilização no âmbito do “Plano Nacional de Vacinação”, com o objetivo de dar a
conhecer e reforçar a importância da Saúde e da vacinação.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental - no dia 10 de Julho recebemos a visita das
Enfermeiras Cristina Farrajota e Carina Amélio da UCC - Gentes de Loulé, ARS Algarve
para uma Ação de Sensibilização no âmbito da “Consanguinidade”, com o objetivo de
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se reforçar a importância de se evitar o casamento entre familiares próximos e dar a
conhecer os distúrbios e as anormalidades genéticas provocadas nas crianças.

Gabinete de Apoio Familiar e Parental – Consulta de Oftalmologia - nos dias 14 e 15 de
novembro de 2019, as crianças da comunidade cigana do Monte João Preto, em
Boliqueime, que participaram no rastreio oftalmológico em Outubro, deslocaram-se à
Óptica Jóia para uma consulta mais pormenorizada. Esta consulta teve como objetivo
colmatar possíveis danos oculares que possam prejudicar a aprendizagem e a vida
quotidiana.
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Cidadão Responsável – esta atividade tem como objetivo fundamental capacitar a
comunidade a exercer a cidadania com plena responsabilidade e tendo uma
participação ativa e consciente enquanto indivíduo na sociedade.

Cidadão Responsável – Ação de Informação "Gestão Orçamento Familiar" - no dia 27
de Março, iniciou-se um ciclo de ações subordinados ao tema Gestão Financeira, tendo
como objetivo a sensibilização dos membros da comunidade no que concerne à
correta gestão doméstica e financeira.
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Cidadão Responsável – Ação de Sensibilização - "Cuidados básicos com os animais" no dia 29 de Maio e no âmbito da Ação Cidadão Responsável, promoveu-se uma Ação
de Sensibilização em Parceria com a Dra. Ana Sanches, da Clinica Veterinária de
Vilamoura, subordinada ao tema: “Cuidados Básicos com os Animais”.

Cidadão Responsável - Ação de Formação do Serviço Nacional de Saúde - "Área do
Cidadão" - no passado dia 27 de novembro de 2019, os moradores da comunidade
cigana do Monte João Preto, em Boliqueime, assistiram a uma ação de formação no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde, "Área do Cidadão".Com esta formação, os
cidadãos ficaram dotados de ferramentas para marcarem consultas ou resolverem
outras situações através da plataforma digital.
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Cidadão Responsável - Ação de limpeza do acampamento da Comunidade Cigana do
Alto do Relógio - começaram as ações de limpeza no acampamento da Comunidade
Cigana do Alto do Relógio, em Loulé. Estas ações visam orientar, responsabilizar e
sensibilizar os moradores para as causas ambientais, de saúde e melhorar os espaços
comuns e os espaços individuais.

Atividades de Férias – Foram desenvolvidas nos meses de Julho e Agosto atividades de
férias com crianças e jovens dos 6 aos 16 anos de idade, tendo como objetivo a sua
integração sociocultural e minimizar a barreira social. O grupo foi constituído por 20
crianças e jovens divididos em três grupos. Neste mês as crianças e jovens foram ao
Cinema, à Praia, viram uma demonstração do Blue Seagul (Escola de Nadadores
Salvadores Júnior), foram ainda ao Centro de Ciência Viva em Faro, ao Zoo de Lagos, à
Ilha da Armona, à Marina de Vilamoura, ao Zoomarine, visitaram o Cerro da Vila em
Vilamoura, a Exposição “The Ark – Nathional Geographic", na Marina de Vilamoura.
Fizeram ainda a Rota dos Artesãos em Loulé, visitaram a exposição fotográfica
“QuarteiraÀdentro”, na Praça do Mar, em Quarteira. Assistiram a um Workshop de
Alimentação Saudável, com Rita Malvar e terminaram o seu parque de brincadeiras
com a pintura do mural “O Principezinho”, com a colaboração da monitora voluntária
Alziléia Cordovil.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

54

Relatório de Atividades 2019
Passeio Comboio Turístico Vilamoura

The Ark – Vilamoura

Rota dos Artesãos – Loulé

Cinema

Ilha Armona

Zoomarine
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Construção do Parque de Atividades do Acampamento

Festa de encerramento das atividades de Férias - no dia 29 de Agosto o Projeto
Caminhos encerrou as suas atividades de férias com uma pequena festa de despedida
e entrega dos Diplomas de Participação das Atividades e que contou com a presença
da Dra. Sandra Vaz e a Dra. Mónica Fernandes da CML e do Professor Manuel Rocha
do Conservatório de Música “Francisco Rosado” de Loulé. No mesmo dia,
aproveitámos para inaugurar o nosso espaço/parque de atividades lúdicas com as
nossas crianças e jovens que se mostraram felizes e radiantes.
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Férias de Natal Monte João Preto - na semana de 23 a 27 de dezembro, as crianças e
jovens da Comunidade Cigana do Monte João Preto, em Boliqueime, foram
presenteadas com um programa lúdico pedagógico diversificado, passando pelo
cinema e pela realização de atividades de artes plásticas alusivas ao natal para
embelezarem a festa de dia 24.

Férias de Natal Alto do Relógio - no âmbito das comemorações do natal e o dia de Reis
realizaram-se atividades de expressão plástica com as crianças e jovens da
Comunidade Cigana do Alto do Relógio, em Loulé. Estas atividades de caráter lúdicas e
pedagógicas realizaram-se, utilizando materiais diversificados como papel de jornal,
pequenos ramos e folhas apanhadas do chão.
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Música para Todos – esta atividade tem como objetivo a integração das crianças e
jovens através da aprendizagem de um instrumento - aulas de Percussão. A música
tem ainda um caráter pedagógico, assumindo um papel preponderante na educação
das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento psicomotor, socio afetivo,
linguístico e cognitivo, sendo um processo chave da aprendizagem.

Música para Todos - Música Clássica Para Todos - no dia 22 de Março os jovens do
Monte João Preto, visitaram o Auditório do Solar da Música com o apoio da autarquia
de Loulé, com a iniciativa “Música Clássica para Todos”, foi um momento muito
importante para estes jovens.
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Música para Todos - Workshop "Salpicos de Música" - o Projeto Caminhos contou com
a visita do Professor Manuel Rocha do Conservatório de Música de Loulé, com a ação
Salpicos de Música, onde o conhecimento do Violino foi dado a conhecer às crianças e
jovens da Comunidade.

Música Para Todos - a convite da Câmara Municipal de Loulé, o Projeto Caminhos foi
convidado a participar com os seus jovens a assistir ao Concerto “Pedro Jóia”, sendo
este o maior nome da Guitarra Clássica em Portugal.
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Workshop de Educação Não Formal - ação de Sensibilização de Higiene Oral com Lígia
Boldori, “Histórias Sorridentes” - hora do conto, com o objetivo de instruir e incentivar
as crianças para uma consciencialização sobre a higiene oral, alimentação saudável e
atividade desportiva.

Workshops - Oficina do Barro - "Com as mãos no barro e a cabeça no mundo" - no
âmbito dos Workshops de Educação Não Formal, dinamizou-se semanalmente, a
Oficina do Barro “Com as mãos no Barro e a Cabeça no Mundo”, sessões que ocorrem
semanalmente para crianças e adultos, com o objetivo de estimular o
autoconhecimento e a partilha.
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Mostra de trabalhos da Casa da Cultura - Loulé" - a convite da Autarquia de
Loulé, as crianças e jovens da Comunidade do Monte João Preto visitaram a
“Mostra de Trabalhos da Casa da Cultura” – Loulé. Durante este momento os
jovens, foram levados a conhecer diversas formas de arte e diferentes artistas.

Workshop - Exposição fotográfica "Singular do Plural" - no dia 22 de Maio, a
convite do EAPN/FARO, o Projeto Caminhos foi visitar a Exposição Fotográfica
“Singular do Plural” – 20 Profissões, 20 Pessoas, 20 Ciganos e Ciganas, com as
jovens e mulheres da comunidade, tendo esta exposição o objetivo de
apresentar um conjunto de testemunhos reais, contados na primeira pessoa e
que sirvam de experiências a partilhar com outros elementos da comunidade.
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Desvendando o Algarve" - a convite do Algarve 365 – Desvendando o Algarve –
as crianças e jovens do Projeto Caminhos foram convidadas a visitar o passado
histórico de Loulé. Desta vivência, registaram-se momentos de Partilha,
conhecimento e divertimento.

Visita ao Museu Municipal de Loulé - no dia 19 de Junho um grupo de 5 jovens do
Monte João Preto foi convidado a visitar o Museu de Loulé, onde lhes foi contada a
história do Concelho de Loulé através dos objetos que as suas gentes utilizaram desde
a pré-história até à atualidade, sendo convidados a percorrer o território desde o
Alentejo até ao Oceano Atlântico, com o intuito de descobrir e redescobrir como o
espaço foi ocupado e habitado. Um dia diferente na vida destes jovens que se
mostraram entusiasmados e agradecidos pela partilha de conhecimentos e pela
experiência.
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Oficina de Costura - nos dias 26 e 27 de Junho recebemos a visita da Dra. Aida
Machado com a sua oficina da costura, onde capacitou as mulheres e jovens do
acampamento a modelar e a montar uma peça básica de confecção do lar – Saco de
Pão, com o objetivo de promover e fomentar a sua reutilização.

Palestra “Alimentação Saudável” - no dia 19 de Julho recebemos a visita das
Enfermeiras Sandra Couto e Marisa Pinho da UCC - Gentes de Loulé, ARS Algarve para
uma Palestra no âmbito da “Alimentação Saudável” com o objetivo de desenvolver
hábitos alimentares saudáveis no seio da comunidade, promovendo a consciência dos
pais para uma alimentação e hábitos alimentares salutares através de uma boa
alimentação e identificar quais os alimentos que não podem faltar na ementa do nosso
dia-a-dia.
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Oficina de Saberes – Panela de Sabores - a Panela de Sabores é uma ação de culinária
destinada à Comunidade de Etnia Cigana do Monte João Preto, no âmbito do Projeto
“Caminhos”. Visa sobretudo rentabilizar os alimentos comprados e doados a esta
comunidade para que as famílias consigam criar receitas rentáveis, económicas e
nutricionalmente mais ricas, tendo como objetivo capacitar e fornecer ferramentas
para que façam um uso consciente dos alimentos e diversificar toda a alimentação do
agregado familiar. É uma ação prática, dinamizada no terreno, onde se irá cozinhar
ingredientes e emoções em torno da partilha.

Trapos e Trapitos - as mulheres da Comunidade participam em workshops, com o
intuito de aprenderem a fazer tapetes.
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Visita de Estudo ao Pavilhão do Conhecimento e Oceanário de Lisboa - no dia 27 de
Agosto, as crianças e jovens da Comunidade do Monte João Preto fizeram ainda uma
visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, tendo como objetivo o
de estimular o conhecimento e dar a conhecer a cultura tecnológica e científica, onde
as crianças e os jovens de uma forma ativa exploraram os diversos temas.

Semana da Interculturalidade

Comemoração do Dia Internacional do Cigano – no dia 8 de Abril comemorou-se o Dia
Internacional do Cigano, onde foi feita uma Tertúlia com Comunidade do Monte João
Preto, sobre o “Ser Cigano e os seus Costumes”. Celebrou-se o dia com um pequeno
lanche convívio com o contributo da Pastelaria Eurolatina, em Quarteira.
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Comboio da Interculturalidade - No dia 9 de Abril, O Projeto “Caminhos” participou no
Comboio da Interculturalidade, onde se observaram momentos de partilha,
divertimento e convívio. O momento aconteceu no Parque Aventura, em Lagos.
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Tendo em vista a maximização dos recursos já existentes, foi criado pelo Ministério da
Solidariedade e da Segurança Social um Programa de Emergência Alimentar, o qual se insere
numa Rede Solidária de Cantinas Sociais, que permite assegurar às famílias que mais
necessitam, o acesso a refeições diárias no sentido de garantir a todas as pessoas uma
segunda refeição.
Assim a Fundação António Aleixo tem um protocolo com o ISS para o fornecimento de 35
refeições diárias a agregados familiares com comprovada carência socioeconómica, em
especial idosos com baixos rendimentos, famílias expostas ao fenómeno do desemprego,
famílias com filhos a cargo, pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade em ingressar no
mercado de trabalho, que não fossem apoiados pela instituição ou outras instituições/ serviços
da comunidade ao nível de apoio alimentar.

No total do ano de 2019 foram confecionadas e distribuídas para consumo no domicilio uma
média de 802 refeições mensais a famílias de Quarteira. Para o desenvolvimento desta
atividade a instituição recorreu aos recursos materiais e humanos já existentes nas outras
respostas.
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A Creche Espaço Infantil é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e
os 36 meses durante o período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa
que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e à família.
Localiza-se no Centro Social Autárquico de Loulé, em equipamento cedido pela Câmara
Municipal de Loulé.
Funcionou de segunda a sexta-feira das 07H45 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2019,
um total de cerca de 136 crianças distribuídas da seguinte forma:

Berçário - 35
12-24 meses - 47
24-36 meses - 54

Teve como objetivos proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças, num
clima de segurança afetiva e física durante o afastamento parcial do seu meio familiar, bem
como dar uma resposta socioeducativa à primeira infância, constituindo um espaço de gestão
de afetos, gerador de estímulos e estabilizador da relação criança-família.

A Creche Espaço Infantil ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente música,
psicomotricidade, yoga para crianças, inglês e dança criativa.
Contou no ano de 2019 com um quadro de pessoal constituído por:
✓ 1 Diretor Técnico
✓ 7 Educadores de Infância;
✓ 18 Ajudantes de Ação Educativa;
✓ 1 Administrativo;
✓ 1 Cozinheiro;
✓ 1 Ajudante de Cozinha;
✓ 2 Auxiliar de Serviços Gerais ;
✓ 4 Monitores em regime de avença.
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A Educação Pré-Escolar é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e
os 6 anos, tendo como objetivo proporcionar às crianças um variado leque de experiências
estimulantes, promovendo um desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as
famílias em todo o seu processo educativo.
Funcionou de segunda a sexta-feira das 07H45 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2019,
um total de 20 crianças.

O Espaço Infantil na resposta social – Educação Pré-Escolar assegurou a prestação de
atividades de expressão plástica, motora, musical, de desenvolvimento cognitivo, abrangendo
as áreas de conteúdo, Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, Conhecimento do
Mundo, Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Tecnologias de Informação e Comunicação.
Realizou-se também diversas atividades ao ar livre, passeios e visitas e atividades entre pais e
filhos,
O Pré-Escolar do Espaço Infantil ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente
música, psicomotricidade, yoga para crianças, inglês e dança criativa.
Contou com um quadro de pessoal constituído por:

✓ 1 Diretor Pedagógico (acumula funções de educador de Infância);
✓ 1 Ajudante de Ação Educativa;
✓ 4 Monitores em regime de avença.

Atividades desenvolvidas no âmbito das salas de Creche e Pré Escolar do Espaço Infantil
O primeiro mês foi dedicado à adaptação das crianças. Num ambiente acolhedor e afetivo,
promoveu-se o estabelecimento e fortalecimento de laços afetivos entre as crianças e os
adultos, possibilitando uma adaptação favorável das novas crianças à instituição, bem como a
readaptação das crianças que já a frequentavam no ano letivo anterior. Durante esse período,
as educadoras realizaram entrevistas de diagnóstico com os pais das crianças, observaram as
crianças, elaboraram os Programas de Acolhimento Iniciais, os Planos Individuais e os Projetos
Pedagógicos de cada sala.
O Projeto Educativo da Fundação António Aleixo intitula-se “Uma viagem pelo mundo
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encantado…”. A partir deste tema o “Espaço Infantil”, nas suas valências de creche e educação
pré-escolar, definiu como projeto pedagógico para o ano 2019 “Os pequenos guardiões da
natureza”.

Realizaram-se atividades de expressão plástica, tais como grafismos com dedo, modelagem,
recorte e colagem, digitinta, pintura com esponja, técnica dos salpicos, destaque das mãos e
dedos, etc.; atividades de expressão motora, tais como jogos de obstáculos, jogos de encaixe,
de locomoção e movimentação, de empilhamento, de equilíbrio, de posturas, jogos de mímica,
rasgar e amachucar vários tipos de papel, manuseamento de formas geométricas, jogos ao ar
livre, exercícios de coordenação e equilíbrio etc; atividades de expressão musical, tais como
exploração de canções temáticas, danças, exploração de músicas infantis e clássicas,
exploração de instrumentos musicais, brincadeiras com revistas centradas no som do papel,
etc.); atividades de desenvolvimento cognitivo, tais como exploração de livros, registos e
reconto do fim-de-semana, abordagem às cores, jogos com blocos lógicos, exploração de
temas como as profissões, os transportes, o ambiente, os alimentos; atividades de expressão
dramática, tais como dramatização de histórias com fantoches, conto de histórias, jogos
simbólicos, visualização de filmes, entre outros.
Para além destas atividades, foram desenvolvidas algumas iniciativas direcionadas às crianças
e à família:
Comemoração do Dia dos Reis - as crianças de pré-escolar cantaram as janeiras entre
salas e fizeram um lanche convívio entre crianças – 7 de janeiro;

24ª Noite Mágica- no dia 25 de Janeiro realizou-se a 24ª Noite Mágica que desta vez
abordou um tema tão pertinente nos dias de hoje: “a poluição e a destruição do
planeta Terra”. Há que proteger a Natureza de alguns perigos iminentes... Esta foi a
mensagem que a equipa pedagógica quis passar a todos os presentes que animaram,
ao som de algumas músicas conhecidas, a festa e ajudaram a tornar esta noite ainda
mais mágica!
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Feira do Chocolate – todas as crianças dos 2 anos e do pré-escolar do Espaço Infantil,
de água na boca e moeda no bolso, foram visitar mais uma feira de chocolate
recheada de iguarias tão docinhas e algumas até um pouco menos saudáveis Fevereiro
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Baile de Carnaval - O refeitório transformou-se no castelo de todas as princesas, o
espaço de todas as super heroínas e teve a intervenção de muitos super heróis! Entre
músicas, palhaçadas e pintarolas, quadrados e muitas bolas brincou-se simplesmente
ao Carnaval!

Desfile de Carnaval Infantil – no dia 1 de Março o Espaço Infantil participou no Desfile
de Carnaval Infantil organizado pela CML. Sob o tema do “Circo Selfie” as crianças
espalharam em toda a avenida, toda a sua doçura exibindo com muita alegria os seus
fatos de pipocas
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Contos de CÁ CARÁ CÁ CÁ - acusando o convite da Biblioteca Municipal de Loulé, no dia
15 de Fevereiro, a sala do pré-escolar foi assistir aos “Contos de CÁ CARÁ CÁ CÁ”..
Uma performance diferente e atrativa de contar contos tradicionais!

Ação de Sensibilização "A Importância do Sono" - no dia 14 de Março a Dr.ª Carla
Mendonça, Médica Neuro pediatra falou sobre a importância do sono na saúde e bemestar das crianças e alertou para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que
têm perturbações no sono.
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Ida da sala do pré-escolar à Escola Secundária de Loulé - a turma de ação educativa da
Escola Secundária de Loulé promoveu uma semana intitulada “Inclusão à Descoberta
dos Sentidos” e as crianças do pré-escolar foram lá participar em mais uma das suas
atividades. Desta vez explorar alguns jogos sensoriais feitos com materiais reciclados.

Semana Verde - Durante a semana, de 25 a 29 de Março o Espaço Infantil dinamizou
junto das suas famílias e das suas crianças a Semana Verde. Uma iniciativa que
pretendeu sensibilizar todos para a importância da preservação do meio ambiente e
contribuir para a limpeza de espaços naturais.
A semana começou com a apresentação de uma peça de teatro dinamizada por
algumas auxiliares da equipa para as crianças. Uma adaptação da história do “Nabo
Gigante”; Seguiu-se a criação de um Mural onde foram expostas as fotografias da
Missão que a mentora do Projeto, “A Abelha Zita”, deu às crianças e suas famílias.
“Limpar o Algarve” foi o nome escolhido para esta grande aventura que consistia em
ter que limpar e recolher o lixo de um espaço natural e registá-lo fotograficamente
para se construir um mural; Seguíu-se a Confeção de Mini Hortinhas pet pelos
guardiões da natureza. Uma tarefa em equipa e mais uma atividade Verde que foi ao
encontro do grande objetivo: cuidar da natureza! Houve lugar para a Exposição de
trabalhos realizados pelas crianças sobre os dois elementos da natureza já
trabalhados: água e terra. A semana Verde terminou com uma Feirinha biológica, com
uma banca colorida e muito saudável! Todos os colaboradores participaram na recolha
de alguns produtos biológicos das suas pequenas hortinhas familiares ou
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confecionando alguns bolinhos, também estes preparados com produtos biológicos.

Dia Internacional do Livro Infantil - “O Triatlo do Lucca e os seus Amigos” foi a História
que encantou todas as crianças no dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. A
escritora Ligia Boldori, que fez uma apresentação espetacular desta sua história.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

75

Relatório de Atividades 2019
Visita à Biblioteca Municipal de Loulé – as crianças de diversas salas deslocaram-se à
biblioteca para assistir ao conto de histórias ou peças de teatro – de Janeiro a Abril
Páscoa - antes das férias, todas as salas da creche e do pré-escolar do Espaço Infantil
prepararam uns lindos trabalhos alusivos à Páscoa. Entre galinhas de ovos mágicos e
coelhos distribuidores de ovos de chocolate, todos enfeitaram a cesta da mesa da
Páscoa para levar para casa.

Ação de Formação “Sexualidade na infância”- no dia 3 Maio, o Espaço Infantil recebeu
a psicóloga e sexóloga Vânia Beliz para falar sobre este tema de uma forma
completamente aberta, direta, muito ativa e prática. A sua experiência, num trabalho
muito dinâmico com crianças, permitiu-lhe conduzir um diálogo muito interessante,
dinamizar uma conversa simpática com todos aqueles papás que acharam pertinente a
sua presença.
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Dia Internacional do Bombeiro - no âmbito das comemorações do Dia do Bombeiro, o
Espaço Infantil, recebeu a presença de dois bombeiros que vieram demonstrar um dos
muitos serviços prestados por eles: socorrer pessoas doentes ou acidentadas na
ambulância! Por isso mesmo, fizeram-se acompanhar de uma e todas as crianças
entraram nela.

Dia da Família - no dia da família o Espaço Infantil reuniu quase uma centena de
famílias que partilharam grandes momentos: caminharam, jogaram, reciclaram,
refletiram e deixaram o seu melhor sorriso num registo que mais tarde, será para
sempre, recordar.
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Centro de Saúde das Brincadeiras - por mais um ano consecutivo, a sala do pré-escolar
do Espaço Infantil abraçou mais uma vez o convite da C.M.L e participou em mais uma
edição do centro saúde das brincadeiras que se realizou no parque municipal de Loulé.
As crianças levaram o seu bebé ao médico para uma consulta de rotina. Desde o
momento da inscrição até à sala de tratamento, passando pela observação do médico
puderam interagir com profissionais de saúde que os atenderam muito bem.

Concurso “Aleixo a Reciclar” - o Espaço Infantil organizou em junho o concurso que
pretendeu pela segunda vez, homenagear aquele que é o patrono desta instituição, o
grande poeta louletano António Aleixo. As famílias teriam que ir ao encontro do tema
da quadra atribuída e construir um brinquedo com material reciclado: tem a música o
poder/de tornar o Homem feliz/nem há quem saiba dizer/tanto quanto ela nos diz!
Na entrega de prémios, as crianças da sala do pré-escolar, vieram declamar uns versos
de António Aleixo, acompanhados pelo professor de música Ricardo Silva.
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Ida das salas de 2 anos ao Jardim de infância “Casa da Primeira Infância” - na manhã
do dia 7 de junho as salas dos 2 anos do Espaço Infantil foram “A caça do Urso” . Um
jogo sensorial dinamizado pela casa da Primeira Infância. Todas as crianças
procuraram com alegria e muito entusiasmo o urso realizando um percurso com vários
e diferentes jogos sensoriais…

Festa de Finalistas - no dia 14 Junho realizou-se no Cineteatro Louletano a festa de
finalistas do Espaço Infantil. Cada etapa tem o seu valor e carrega muitas
aprendizagens, muitas conquistas, muitas alegrias, muitas vitórias. Para trás ficam
experiências valiosas, alguns receios, outros tantos passos que marcam um tempo, um
momento muito especial.
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Festa Final de Ano Letivo - ao longo do ano o Espacinho tentou explicar aos seus
amiguinhos que proteger e preservar o ambiente é um gesto prioritário… durante este
ano, fizeram uma viagem pelo mundo encantado da natureza. Foram verdadeiros
guardiões da natureza. Na verdade ficaram todos muito mais sensíveis a pequenas
questões, abertos a novos desafios e abraçados a novos comportamentos. E foi isso
que no passado dia 25 de Julho se tentou transmitir a todos os presentes na festa final
de ano.

Noite Mágica - no dia 5 de julho, a equipa do espaço infantil realizou mais uma das
suas noites mágica com casa cheia. O tema centrou-se mais uma vez no ambiente e na
luta constante pela sua preservação. Entre danças, canções, piratarias e algumas
maldades, houve risos, gritos e muitas emoções. Mas também um grande objetivo que
não podia deixar de ir ao encontro dos interesses dos pequenos guardiões… Salvar o
planeta, proteger a natureza, preservar o Mar e todas as suas espécies!
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Verão no Espaço - durante o mês de Julho todas as salas e berçários do Espaço Infantil
refrescaram-se na piscina. Uns com mais outros com menos à vontade, todos fingiam
que nadavam, saltavam, mergulhavam e brincavam na e com a água.

A Savana dos Elefantes foi à praia - no dia 29 Julho as crianças da sala do pré-escolar
do Espaço infantil foram à praia! Mais uma aventura em grupo que deixa grandes
memórias e que faz as delícias de todos.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

81

Relatório de Atividades 2019
A Savana dos Elefantes foi ao cinema - no dia 19 Julho as crianças da sala do préescolar depois de um piquenique na mata, deslocaram-se ao Mar Shopping para ver o
grande filme do Rei Leão! Uma sala cheia, uns baldes grandes de pipocas, muita
vontade, muita alegria, algum entusiasmo e também algum receio, pois para alguns
era a sua primeira vez no cinema.

Teatro Caracol: “Os Ratinhos e o Rei” - no dia 28 de Outubro e enquadrado nos
festejos do 10º aniversário do Espaço Infantil, as crianças puderam assistir peça “Os
Ratinhos e o pelo Teatro do Caracol.
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Aniversário Espaço Infantil - 10 Anos de Pura Magia com Arte - foi numa tenda
improvisada, num circo imaginário, onde não faltou bolo, algodão doce, nem pipocas,
que todos juntos festejámos, no dia 28 de outubro, 10 anos de Espaço Infantil….10
Anos que passaram a correr, num abrir e fechar do pano, em breves e consecutivas
mudanças de palco. Foi um dia cheio de pequenas surpresas para os pequenos.

A Tenda Assustadora - 2º Concurso de Abóboras no Espaço Infantil - nos passados dias
30 e 31, pelo segundo ano consecutivo, o Espaço Infantil armou uma tenda
assustadora realizando mais um concurso de abóboras Mágicas. O tema este ano era o
mundo encantado do circo. Entre palhaços, trapezistas, ilusionistas, malabaristas,
animais, mágicos, vendedores doces e outros, a diversidade estendeu-se sobre uma
mesa bem recheada. Mais de meia centena de Abóboras disfarçadas!
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Simulacro no Espaço “Vamos evacuar a tenda” - na manhã do dia 22 de Outubro, o
Espaço Infantil realizou, no âmbito das medidas de auto proteção, um simulacro de
incêndio. Bebés, salas de 1 e 2 anos e sala do pré-escolar brincaram ao faz de conta e
foram todos evacuados do edifício. Este exercício exigiu ao longo de algumas semanas
alguns exercícios de preparação e treino para que o sucesso fosse conseguido.

“Área do Cidadão” - Ação de sensibilização para colaboradores e famílias - no dia 18 de
Novembro realizou-se no Espaço Infantil uma ação de sensibilização para a utilização
dos serviços digitais de saúde. Esta ação, dinamizada por Ana Matias e Sónia Lopes,
tinha como objetivos, dar a conhecer a existência de uma plataforma, informar sobre
os pré-requisitos necessários ao seu uso e as funcionalidades presentes na mesma,
bem como explicar as vantagens da sua utilização a qualquer hora do dia na área da
saúde!
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De Pijama vestidinho - Dia do Pijama - no dia 20 festejámos o dia dos direitos
convencionais da criança através de uma iniciativa promovida pela Assocaição Mundos
de Vida. Porque não temos qualquer dúvida que o direito a crescer numa Família é um
direito que assiste todas as crianças; porque somos uma família, porque todos os dias,
partilhamos o mesmo Espaço, preocupações, receios, medos que controlamos e que
por magia enfrentamos e fazemos desaparecer.

Baú da Igualdade - Faz de conta das profissões - no dia 28 de Novembro a sala do préescolar do Espaço Infantil, a convite das alunas do curso profissional de ação educativa
da Escola Secundária de Loulé, dirigiu-se ao seu auditório para assistir a uma peça de
teatro sobre a igualdade de géneros. Um momento interativo, muito dinâmico que
contou com a participação das crianças em muitas das cenas apresentadas.
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Smile up - acção sensibilização para as crianças sobre higiene oral - no dia 13
Novembro a sala do pré escolar do Espaço Infantil recebeu a visita da mascote das
clínicas dentárias Smile Up, um super dente sorridente que com uma pequena ajuda
técnica falou às crianças da importância que tem para a nossa saúde a nossa higiene
oral.

Malabarismos com castanhas - comemoração do São Martinho - no dia 11 de
Novembro o Espaço Infantil festejou o São Martinho realizando um pequeno magusto
de castanha e batata-doce assada com as suas crianças. Um magusto regado, não por
um copo de vinho, mas por algumas canções reproduzidas pelas crianças, pela equipa
educativa e pelo maestro da banda, o professor Ricardo Silva.
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Festa de Natal do Espaço Infantil - A Magia do Natal - no dia 17 Dezembro o Espaço
Infantil proporcionou às suas famílias uma viagem encantada pelo mundo do circo.
Sendo esse o tema do seu projeto, desde cedo toda a sua equipa sonhou com esse
momento: uma festa de Natal no circo! E porque no Natal a magia acontece,
acreditámos e fizemos acreditar!

Lanche de Natal com visita do Pai Natal - no dia 18 de Dezembro, no Espaço Infantil,
aconteceu um lanche convívio partilhado por todas as crianças e que contou também,
com a presença do Pai Natal que veio alegrar a pequenada e distribuir uma pequena
lembrança a todas as crianças que lhe mostraram um grande sorriso! Mais uma vez um
momento que contou com a presença do professor Ricardo que entoou com toda a
equipa educativa lindos cânticos de Natal e que realizou ainda com a colaboração de
algumas crianças pequenos truques de magia!
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Visita à Aldeia dos Sonhos - no dia 9 de Dezembro e acusando o convite da autarquia,
as crianças das salas dos 2 anos e a sala do pré-escolar foram visitar a Aldeia dos
Sonhos. Foi-lhes dada a oportunidade de ouvir canções de Natal, dançar ao som da
banda Tic-Tac e claro, como não podia deixar de acontecer, cumprimentar o Velhinho
de barbas brancas ali presente.

Visita ao Mar Shopping com Cinema - no dia 12 do mês de Dezembro a sala do préescolar do Espaço Infantil deslocou-se mais um ano ao Mar Shopping para ir visitar
mais um Pai Natal e assistir à estreia do filme “A Ovelha Choné”. A visita não podia
acabar de forma mais encantadora… uma voltinha de comboio com o pai Natal a
acompanhar, a música a tocar e as inúmeras pessoas do shopping a bater palmas!
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A Secção de Comunicação e Animação visou reforçar a componente interna de financiamento
da instituição, através de campanhas de divulgação da instituição, de iniciativas de
solidariedade, da prestação de serviços pagos pelos clientes, da produção e venda de bens e
da dinamização de atividades culturais e recreativas e candidaturas a programas de apoio
financeiro.

Organização de festas de aniversário infantis – realização de festas de aniversário no
polivalente do centro comunitário de Quarteira – 78 festas realizadas

Ações de promoção e divulgação da instituição
o

Divulgação de atividades realizadas nas redes sociais;

o

Atualização da Página WEB da instituição, divulgando e difundindo as atividades
promovidas pela instituição;

o

Produção e difusão do Boletim Informativo “Geração Aleixo” com publicação das
principais atividades desenvolvidas e a desenvolver futuramente pela instituição –
distribuição via e-mail a todos os colaboradores, clientes e fornecedores;

Atividades Culturais / Recreativas


Participação na Feira Social de Loulé – com banca de divulgação e venda de
merchandising, bem como participação do Grupo Sons do Aleixo

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

89

Relatório de Atividades 2019


Noite de Halloween - participação na iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de
Quarteira, com exposição de trabalhos realizados pelas crianças do pré-escolar e
creche de Quarteira e animação infantil com pinturas faciais - 31 de outubro.



Feira de Natal Quarteira - participação da instituição no dia 3 de Dezembro numa feira
organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, através da dinamização de uma
banca com venda de bolos/doces e pinturas faciais.
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Campanhas de recolha
Recolha de Géneros Alimentares/ Produtos diversos


no âmbito das campanhas de recolha de alimentos realizadas pelo Banco Alimentar
Contra a Fome do Algarve, a instituição participou nos dias 25 e 26 de maio e 30 de
novembro e 01 de dezembro, através da organização da equipa de recolha nas
superfícies comerciais- “Lidl”, “Pingo doce” e “Continente” em Quarteira e ainda
através da cedência de carrinhas para transporte dos produtos recolhidos participaram nestas campanhas de recolha de alimentos cerca de 75 voluntários da
instituição;



recolha semanal de "quebras" da Loja Continente de Quarteira e Wells - total de
donativos em espécie recolhidos em 2019 - 8251,70€ e 739,91€ respetivamente;



Campanha Papel por Alimentos - o Banco Alimentar Contra a Fome, através da
campanha Papel por Alimentos, faz a doação de 100€ em alimentos por cada tonelada
de papel recebido. Foram entregues 2.109 toneladas . A Fundação António Aleixo
recolhe junto dos seus clientes, fornecedores e outros parceiros, aceitando jornais,
revistas, folhetos, cadernos, fotocópias;



Associação Reagir com sede na Suíça - através do protocolo estabelecido com a nossa
instituição a associação Reagir doou no ano de 2019, 8624.97€, para incrementar o
banco de ajudas técnicas;



Contrato Programa de apoio ao desenvolvimento Social – Atribuição de apoio
financeiro por parte da Câmara Municipal de Loulé, para o desenvolvimento das
respostas /atividades sociais a cargo da instituição no valor de 39.979,36 €;



Donativo da Empresa Municipal Inframoura – 1500,00€;



Fidelidade Mundial - oferta de 20 cabazes de Natal pela seguradora para doação a
famílias carenciadas;
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ACCA - À semelhança de anos anteriores, um grupo de beneméritas da Quinta do Lago
- conjuntamente com a ACCA (Associação de Crianças Carenciadas Algarve), promoveu
uma entrega solidária de 110 presentes de Natal, a crianças de Quarteira e Loulé,
pertencentes a agregados familiares apoiados pela Fundação António Aleixo.



Donativo Campinense – a grande família Campinense angariou junto dos seus
atletas, amigos e familiares roupas de cama para apoiar famílias apoiadas pela
Fundação António Aleixo.
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A Alvarsol, ao abrigo da sua responsabilidade social, procedeu à entrega de Cabazes de
Natal e brinquedos a famílias economicamente vulneráveis da freguesia de Quarteira,
num gesto de solidariedade com a Fundação António Aleixo e a AND (Associação Nova
Dimensão).



Entrega de roupa nova para crianças pelo Lions de Vilamoura à FAA
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Campanha Tampinha - em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome a instituição
recolhe tampinhas de plástico, contribuindo assim para a entrega de cadeiras de rodas
a instituições de solidariedade social.



Campanha de Recolha de Material Ortopédico e Ajudas Técnicas – recolha de material
para ceder temporária e gratuitamente a famílias que apresentem per capita igual ou
inferior ao IAS;



Campanha de Recolha de Roupas em 2ª mão - ao longo de todo o ano foram
recolhidas na instituição roupas em 2ª mão, para entrega e comercialização a baixo
custo a famílias carenciadas da freguesia. Os excedentes foram encaminhados para
uma empresa de reciclagem de vestuário (SARAH TRADING), tendo a instituição obtido
no ano de 2019 o montante de 191,30 € referente a estas entregas.



Dia Nacional do Pijama - no dia 20 de Novembro, comemorou-se o Dia Nacional do
Pijama e a FAA marcou esta campanha solidária de forma bem efusiva e criativa. Todas
as crianças e colaboradores das creches Espaço Infantil - Loulé e “Os Meninos do
Aleixo”, - Quarteira, bem como as salas de Pré-Escolar, vestiram o seu pijama a rigor
para comemorar esta data. Através do mealheiro entregue a todas as crianças, a FAA
angariou cerca de 1170,19€ para esta causa solidária.
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Venda de Merchandising da Abelha Zita
Com a mascote da Fundação António Aleixo, divulgou-se a imagem da instituição junto
do público infantil e angariaram-se fundos através da venda de artigos com a imagem da
mascote Abelha Zita.

Marketing Interno
A Fundação António Aleixo esteve reunida no Hotel Dom José em Quarteira, para o
tradicional convívio Natalício entre todos os colaboradores, membros dos órgãos
estatutários, administradores e representante da Câmara Municipal de Loulé. Uma noite
recheada de conversas animadas, e repleta de bons momentos, gargalhadas e sorrisos.
Nesta ocasião especial, duas colaboradoras foram homenageadas (Jenny Martins e
Maria José Cabrita) por celebrarem 20 anos ao serviço da Fundação António Aleixo.



Passeio convívio

Celebração do 24° Aniversário da Fundação António Aleixo - passeio convívio pelo Algarve.
Com jantar convívio, que terminou com um espetáculo, o teatro revista, "A culpa é do
Cu...Meta! “.
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No âmbito da candidatura ao ACM - Alto Comissariado das Migrações - FAMI (Fundo para o
Asilo, Migração e Integração) a Fundação António Aleixo, em parceria com a Câmara Municipal
de Loulé, iniciou a 01 de Setembro de 2017 o projeto "Loulé Sem Fronteiras".

Este projeto co-financiado pelo FAMI e CML, direcionado para pessoas Nacionais de Países
Terceiros (NPT-extra União Europeia) e suas famílias, residentes no concelho de Loulé, tem em
vista o desenvolvimento de competências pessoais neste público alvo, com o intuito de
prevenir e reparar situações de risco psicossocial.

O Projeto "Loulé Sem Fronteiras" tem como objetivos principais de intervenção:
Geral
Promover a integração de cidadãos Nacionais de Países Terceiros e suas famílias, intervindo no
apoio individualizado, ao nível da sensibilização das diferentes comunidades para a valorização
da diversidade.

Específicos
Facilitar a integração social, escolar e profissional de crianças e pais;
Sensibilizar crianças e jovens sobre a diversidade cultural e a interculturalidade;
Capacitação pessoal, parental e profissional de mulheres migrantes em situação de
vulnerabilidade social;
Promover o diálogo intercultural;
Promoção da imigração legal.

Semanalmente, por forma a criar proximidade entre os participantes inscritos, a equipa técnica
realizou atendimento psicológico e social aos seus participantes em Quarteira, Loulé e
Almancil, nomeadamente:

Quarteira - Centro Comunitário António Aleixo - Sitio da Abelheira / 289 310 270
Almancil - Loja do Munícipe de Almancil - R. Manuel dos Santos Vaquinhas / 289 395 404
Loulé - Fundação António Aleixo - Av. José da Costa Mealha, nº 14 – 1º andar / 289 425 174
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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De acordo com o cronograma para o ano 2019, o projeto "Loulé Sem Fronteiras" desenvolveu
2 Componentes de intervenção, nomeadamente:

Componente I - ESPAÇO DE INTERVENÇÃO FAMILIAR INTEGRADA
Esta componente de ação desenvolveu-se através de uma avaliação familiar integrada,
responder a múltiplos problemas que possam afetar as famílias Nacionais de Países Terceiros.
Pretendeu-se uma intervenção focalizada e intensiva, visando à avaliação do potencial de
mudança das famílias e das suas condições sociofamiliares.
Este eixo de intervenção tentou ir ao encontro de situações em que se verificaram um
conjunto de problemas psicossociais, nomeadamente, desemprego, dificuldades de
integração, insucesso escolar, comportamentos anti sociais, que poderiam colocar as famílias
em situação de vulnerabilidade social.

Nesta componente de intervenção, as ações dinamizadas foram:
- Atendimento / Acompanhamento às famílias: 751 participantes NPT
Nesta ação os participantes dirigiram-se às várias sedes de atendimento semanal, solicitando
apoio e esclarecimento em várias áreas, como:
. Encaminhamento e apoio na regularização documental (SEF- 120 participantes / CNAIM -123
participantes / CLAIIM - 123 participantes / Consulados - participantes / Segurança Social - 10
participantes / Finanças - 15 participantes);
. Procura Ativa de Emprego (GIP/ Centro Emprego Loulé/incorpora - 20 participantes /
entidades empregadoras externas);
. Equivalências e matrículas escolares (Ministério da Educação - 10 participantes);
. Acompanhamento, articulação e integração de participantes no Serviço Nacional de Saúde
(ACES Central – 10 participantes)
. Integração formativa em Língua Portuguesa (IEFP / Ministério da Educação – 204
participantes encaminhados);
. Integração de crianças e jovens em entidades parceiras na área desportiva (Ballet 01
participante refugiada);
- Apoio Psicológico: 97 participantes NPT e foram realizadas um total de 206 consultas.
O acompanhamento psicológico individualizado revelou-se como uma mais valia para a
aproximação entre os participantes e equipa técnica, no sentido de apoiar a chegada de
imigrantes a um país diferente, em todas as vertentes, desde língua aos hábitos do dia a dia,
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acabando por surgir situações de extrema ansiedade, que devem ser estabilizadas para que
possa dar-se uma melhor integração.
- Espaço Partilha e Aprende: 120 Participantes NPT
Criação de espaços, locais e momentos de partilha em que seja possível sensibilizar os NPT
para a necessária consciencialização da sua situação de vida e possibilidade de transformação
da mesma. Apoio na Mentoria Escolar a crianças, jovens e adultos).
Desenvolveram-se ações de partilha de aprendizagem dirigida a população NPT,
nomeadamente:
- Mentoria de Aprendizagem: Loulé (crianças) / Quarteira (crianças e adultos);
Esta atividade desenvolveu-se ao longo do ano, duas vezes por semana.
- Atividade de empreendedorismo com técnicos de recrutamento de pessoal do Hotel TIVOLI,
objetivando a consciencialização dos participantes NPT com vista aquisição de competências
para a integração profissional.
- Atividade a “Mulher e a Dança”
- Ações de Informação "Regularização Documental" (1 sessão)
- Atividade “Intersetuality com públicos diversificados”;
- Atividades de Férias "Férias de Verão";
- Apoio ao Estudo (Férias de Verão);
- Atividade promover a “partilha entre refugiados”;
- Sessão de esclarecimento "SUBSÍDIO DE DESEMPREGO";
- Atividade: Dia Mundial da Visão – Rastreio da visão
Neste sentido, foram realizadas diversas ações de sensibilização / esclarecimento à população
imigrante, sob temáticas diversas de interesse dos mesmos, por forma a promover um
conhecimento mais enriquecido e promover a cidadania participativa e ativa.
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- ABC Doméstico: 121 participantes NPT
Nesta ação promoveu-se a realização de sessões de informação dirigida maioritariamente a
mulheres imigrantes, em situação de vulnerabilidade económica e profissional, com vista ao
desenvolvimento de competências pessoais e familiares.
- Sessão de Informação: Comer Bem Sem Olhar a Quem;
- Sessão de Informação: Showcoking – Panela de sabores.
- Sessão de Informação: Economia Doméstica
- Sessão de Informação: Competências profissionais
- - Sessão de Informação: Inclusão laboral
- Entrega de Cabazes de Natal a 48 famílias Npts
- Pais à Medida: 262 participantes NPT
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Realizaram-se várias ações de educação parental, com vista á criação de grupos de pais.
Dinamizou-se neste âmbito várias sessões, como:
- Sessão de informação: Leitura de rótulos – Informação Nutricional
- Sessão de informação: Ansiedade
-Atividade: A Lenda de S. Martinho;
- Sessão de informação: A vacina e Portugal
- Sessão de informação: importância do Brincar
- Sessão de informação: Saúde Infantil
- Sessão de informação: Plano nacional de vacinação
- Atividade: Jogos de Natal com esperança
- Sessão de informação: Malefícios do açúcar
- Atividade: Entrega de presentes de natal
- Atividade. Coffe&conversation “obstáculos e adversidades na integração”
- Atividade. Workshop Figo com Amêndoa
- Atividade: A Bandeira de Portugal
- Sessão de informação: Modelos de parentalidade
- Atividade: Torneio de basquete
- Atividade: Vamos ao mercado com a Tia Anica
- Sessão de informação: A arte de elogiar
Pretendeu-se junto da comunidade de imigrantes participantes contribuir para o
empoderamento das competências parentais através de várias sessões de informação e
atividades que envolvessem a partilha entre pais e filhos por forma a promover a
parentalidade positiva.
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- Educação Formal e Não Formal: 204 participantes NPT
À semelhança do ano anterior e com base na divulgação juntos dos participantes imigrantes,
existiu necessidade de encaminhar e realizar várias formações certificadas de Língua
Portuguesa (nível A1 + A2), em parceria com Centro de Emprego de Loulé e Agrupamento de
Escolas Dra. Laura Ayres, e Associação de empresários de Quarteira e Vilamoura nos períodos
de baixa sazonal.

Componente II - EQUIPA DE PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERCULTURAL
De entre as iniciativas previstas para o ano 2019, realizaram-se as seguintes ações:
- Troca de Saberes: 224 participantes NPT
Constituíram-se grupos informais de adultos NPT com vista ao estabelecimento de ligações
entre as pessoas, através da partilha de conhecimentos. Revelou-se um espaço que tentou
aproveitar ao máximo as habilidades valiosas de cada país, dando a oportunidade a todos de
descobrir, aprender e experimentar com os outros num ambiente livre, descontraído e
divertido;
- Atividade: I Festival Nepalês no Algarve
- Atividade: Cidadania para a Saúde - Dádiva de Sangue
- Atividade: Dia Internacional da Mulher
- Atividade: 2.ª edição do Ano Novo Nepales (2076)
- Atividade: Comboio Intercultural
- Atividade: Sabores multiculturais
- Atividade: Danças culturais da Venezuela e do Nepal
- Atividade: 19.º Encontro de povos migrantes
- Atividade: Diálogo de saberes. Um encontro entre culturas
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- A Minha Rua: 148 participantes NPT
Ações com o objetivo de divulgar várias culturas através de mostras/exposições.
- Atividade: A Rua do Imigrante
- Atividade: Trajes do Mundo
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A dança tradicional encerra em si uma inquestionável riqueza, como expressão de arte
popular, materializando-se nos movimentos, na música, nos trajes e nos objetos ancestrais.
Existiu uma relação profunda entre a memória e a identidade social dos povos;
Foram realizadas as seguintes atividades artísticas e culturais, como:
- Desfile Intercultural (Brasil, Rep. Dominicana, Cabo Verde, Guiné, Nepal, Moldávia, Ucrânia,
Gâmbia, Angola e Venezuela) - Quarteira;
- Grupo de Danças Culturais da Venezuela "Araguaney" com participação em várias
festividades, nomeadamente: Sessão de encerramento e entrega de diplomas dos cursos de
português da AEQV; festa de S. Martinho; festa de natal da Eb1 da Abelheira; Danças de Rua
em Quarteira; Festas de Verão e das comunidades; Espetáculo solidário Casino de Vilamoura;
Desfile de Carnaval; Danças multiculturais; Participação nas Marchas Populares de Quarteira
com o Grupo Araguaney; Participação na Marchas populares Infantis; 2.ª Festa Junina; 2.º
Desfile Intercultural
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- Tertúlias Infantis / Histórias Além Fronteiras: 171 participantes NPT
Dinamizaram-se 16 atividades direcionadas a clubes de leitura, teatro, sessões com crianças e
jovens com o intuito de contar histórias tradicionais e lendas de forma dinâmica, divertida e
entusiasta. Contou-se com a parceria dos vários agrupamentos de escolas do concelho, com o
Museu de Loulé e com o grupo de liderança criativa;
Pretendeu-se interagir de forma dinâmica, como estratégia de aproximação entre culturas,
realizando as seguintes atividades:
- Atividade: “Contos sem Fronteiras”
- Atividade: “ A lenda do Tsuru”
- Atividade: “Contos Infantis”
- Atividade: “Lenda de S. Martinho” contada em três agrupamentos de escolas
- Atividade: “Doces amigos”
- Atividade: “Os direitos das crianças”
- Atividade: “Desejos com esperança: contos natalícios”
- Atividade: “Visita ao museu municipal”
- Atividade: “Bandeira de Portugal”
- Atividade: “tertúlia pedagógica musical”
- Atividade: “Estórias em família”
- Atividade: “Vamos Ao mercado com a tia Anica”
- Atividade: “Dia Internacional da família – Era uma Vez”

- Jogos de Interculturalidade: 79 participantes NPT
Promoveram-se programas de desenvolvimento de competências interculturais que visaram
envolver jovens e comunidade escolar em desafios, por forma a criar espaços de diálogo
intercultural e de partilha entre os jovens alunos. Contou-se na dinamização das atividades
com a parceria do museu de Alte e com Associação do Nepal;
- Jogos de tabuleiro portugueses;
- Jogos no parque S. Pedro do Mar;
- Peddy paper- Alte;
- Acantonamento na meia Praia;
- Jogos sem barreiras e sem fronteiras;
- Desejos com esperança – jogos natalícios;
- Jogo do Kabadi.
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- Atividades Desportivas: 85 participantes NPT
- Realizou-se torneio de futebol intercultural com a comunidade de imigrantes Nepaleses;
- Atividade -:Torneio de Futebol Distrital do Nepal;
- Atividade: Street Basquete;
- Atividade: Workshop de defesa pessoal;
- Atividade: Caminhada ecológica;
- Atividade: Natação Piscinas de Municipais de Loulé.

- Liderança Criativa: 23 participantes NPT
Realizaram-se semanalmente sessões coletivas com vista ao treino de competências,
direcionadas a jovens entre os 14 e os 19 anos, por forma a contribuir para uma maior eficácia
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de integração e liderança entre grupos, bem como visitas de estudo a entidades empregadoras
externas;

Todas estas ações contaram com um quadro de pessoal constituído por:
 - 2 Educadores Sociais
 - 1 Assistente Social
 - 1 Psicóloga
 - 1 Formador Externo "Coach" (Liderança Criativa)
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PROGRAMA INCORPORA

Em julho de 2019 foi realizada uma parceria com a Fundação La Caixa para
dinamização do programa INCORPORA, em conjunto com quatro instituições a operar
no Algarve (ASMAL, St.ª Casa da Misericórdia de Albufeira, Associação Vicentina e
CEAL).
Trata-se de um programa de intermediação que combina as necessidades do tecido
laboral e empresarial, para assegurar o êxito da inserção laboral na empresa por parte
dos beneficiários, tendo como principal desafio a integração socio laboral das pessoas
em situação de risco e exclusão social.
Foram atendidos 34 desempregados no último semestre de 2019 dos quais 21 foram
integrados socio profissionalmente.
Ainda neste âmbito foram captadas 35 ofertas de emprego, provenientes de 8
empresas das 27 empresas visitadas.

A realização destas atividades contou com um quadro de pessoal constituído por:
 - 1 Técnico de Prospeção
 - 1 Técnico de Acompanhamento (Assistente Social) - meio tempo
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A formação contínua de trabalhadores constitui uma obrigação legal de acordo com o art. 131
da Lei 7/2009 do código do trabalho.

A formação contínua tem como objetivo: proporcionar e promover a qualificação do
trabalhador de forma a aumentar a produtividade e competitividade da empresa. Durante o
ano de 2019 foram realizadas as seguintes ações de formação interna:

Acolhimento de colaboradores do GIP – foram ministradas 35 horas de formação
interna a uma colaboradora do Gabinete de Inserção Profissional aquando da sua
admissão na instituição com vista a dotá-la de conhecimentos e competências para o
exercício da função de Animador de GIP;

Acolhimento de colaboradores do Projeto Loulé Sem Fronteiras - foram ministradas 35
horas de formação interna a uma colaboradora do Projeto Loulé sem Fronteiras
aquando da sua admissão na instituição, com vista a dotá-la de conhecimentos e
competências para o exercício da função de Técnico do Espaço de Intervenção Familiar
e Integrada;

Acolhimento de colaboradores do SAD - foram ministradas 37,5 horas de formação
interna a duas colaboradoras do Serviço de Apoio Domiciliários aquando da sua
admissão na instituição, com vista a dotá-las de conhecimentos e competências para o
exercício da função de Ajudante de Ação Direta;

Acolhimento de colaboradores do Setor de Limpeza - foram ministradas 40 horas de
formação interna a 4 colaboradoras do Setor de limpeza aquando da sua admissão na
instituição com vista a dotá-las de conhecimentos e competências para o exercício da
função de Auxiliar de Limpeza/ Auxiliar de Serviços Gerais;
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Acolhimento de educadores de infância e auxiliares de educação - foram ministradas
35 horas de formação interna a 4 colaboradoras da área da infância aquando da sua
admissão na instituição, com vista a dotá-las de conhecimentos e competências para o
desenvolvimento do trabalho com crianças;

Acolhimento de Motoristas - foram ministradas 40 horas de formação interna a um
colaborador com a função de motorista aquando da sua admissão na instituição com
vista ao desenvolvimento de conhecimentos e competências para o exercício da
função de motorista/ auxiliar de serviços gerais;

Acolhimento de Técnicos Superiores de Área Social - foram ministradas 35 horas de
formação interna a 2 Técnicos Superiores aquando da sua admissão na instituição com
vista ao desenvolvimento de conhecimentos e competências na área da intervenção
social e comunitária;

Iniciação ao serviço de cozinha - foram ministradas 40 horas de formação interna a
uma ajudante de cozinha aquando da sua admissão na instituição com vista ao
desenvolvimento de conhecimentos e competências na área da armazenamento,
preparação e confeção de alimentos;

Depressão e isolamento – 10 funcionárias do Serviço de Apoio Domiciliário
frequentaram uma ação de formação com o objetivo de dotar as ajudantes de ação
direta de conhecimentos acerca das causas da depressão e isolamento, bem como
estratégias para minimizar as suas consequências;

Mobilidade reduzida e riscos de quedas –10 funcionárias do Serviço de Apoio
Domiciliário frequentaram uma ação de formação com o objetivo de dotar as
ajudantes de ação direta de conhecimentos acerca dos principais riscos de queda no
domicílio, dos fatores que condicionam a mobilidade dos idosos, bem como de
estratégias para minimizar a perda da sua mobilidade;
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Medidas de Autoproteção – foram ministradas 14 horas de formação a 29
colaboradores do Espaço Infantil, na área de segurança contra incêndios,
nomeadamente através de exercícios de simulacro;

Riscos Profissionais – todos os colaboradores da instituição, frequentaram durante o
ano de 2019 formação acerca dos riscos profissionais inerentes ao desempenho das
suas funções.

Para a realização das ações descritas contámos com o estabelecimento de parcerias e
recorrendo na maioria das ações a recursos internos.
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Agrupamento de Escolas de Almancil;
Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres -Quarteira;
Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco - Loulé;
Agrupamento de Escolas D Dinis – Quarteira;
Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita – Loulé;
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ens. Básico da Escola Eng. Duarte
Pacheco – Loulé;
APEC-Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical Padre
Cabanita – Loulé;
Escola na Vida – Associação Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
Integrada 1 2 3 de Salir;
Agrupamento de Centros de Saúde I - Central / Centro de Saúde de Loulé;
APALGAR
APAV Loulé;
Aquashow
ASMAL;
Associação Dar e Acordar;
Associação Esperança e Paz – Loulé
Associação de Solidariedade com as Crianças Carenciadas do Algarve - ACCA;
Associação Existir;
Associação IN LOCO;
Banco alimentar contra a Fome;
Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen;
Câmara Municipal de Loulé;
Casa da Cultura de Loulé;
Centro Paroquial e Social de Loulé;
Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em Risco do Município de Loulé;
Conrad - Quinta do Lago;
DOINA – Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve - Almancil
Direção Geral de Inserção e Serviços Prisionais;
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EAPN;
Entrajuda;
Escola Profissional Cândido Guerreiro - Alte;
ESCOLA PROFISSIONAL D. FRANCISCO GOMES DE AVELAR – FARO;
Escola Secundária de Loulé;
Fundação Manuel Viegas Guerreiro
Fundação La Caixa
Grupo Oceánico
H Sarah Trading
Hospital Distrital (Central) de Faro;
Inframoura;
Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Loulé;
Instituto de Solidariedade e Segurança Social;
Instituto Nacional de Estatística;
Intervenção Precoce na Infância - Direção Regional de Educação do Algarve;
Junta de Freguesia de Quarteira;
Junta de Freguesia de S. Clemente;
Junta de Freguesia de S. Sebastião;
Loulé Concelho Global – Empresa Municipal;
Rotary Clube de Loulé;
Rotary Internacional de Almancil;
Rugby Clube de Loulé;
Universidade do Algarve;
Universidade Nova de Lisboa.
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