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Relatório de Atividades 2017

1. Acompanhamento Social
Bolsas de Estudo
Ano letivo 2016/2017

Foram apresentadas 84 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 62 Bolsas de Estudo, divididas pelos seguintes escalões:
Escalão A – 1800€ anuais – 3 Bolsas
Escalão B –1350€ anuais – 11 Bolsas
Escalão C – 900€ anuais – 48 Bolsas

Foi também atribuída uma Bolsa de Investigação a um aluno do Mestrado em Paleontologia na
Universidade Nova de Lisboa, sobre os achados de vertebrados do Triássico do Algarve, com o
título "Vertebrados do Triásico do Algarve, com destaque para os temnospôndilos da região de
Loulé, Portugal, no valor global de 3600€.

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 2
alunos do ensino superior, no valor anual de 810€ e 28 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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2. Centro Comunitário de Quarteira
O Centro Comunitário António Aleixo, equipamento de apoio à comunidade de Quarteira,
desenvolveu no ano de 2017 as seguintes atividades:

Informação /Atendimento/ Acolhimento
Com esta iniciativa pretendeu-se promover socialmente a comunidade através de :
Acompanhamento Psicológico -20 clientes mensais;
Articulação e/ou encaminhamento para equipamentos e serviços e prestação de
informações/ orientações relativas a recursos existentes, direitos e esclarecimento de
dúvidas – 205 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) – 356 clientes

No total foram apoiadas cerca de 416 indivíduos da comunidade.

Convívio de Adultos
Este espaço de convívio destinado a adultos pretendeu ocupar os mesmos através da
participação em Oficina Cognitiva (Expressão corporal e desenvolvimento cognitivo), Oficina
Criativa (expressão plástica) e Body Company (Expressão Corporal e exercício físico), tendo
apoiado um total de 25 clientes diários.
Decorreu nas tardes de segunda/terça/quarta e quinta-feira das 14h às 16h30

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

3

Relatório de Atividades 2017
Decorreu nas tardes de segunda/terça/quarta e quinta-feira das 14h00 às 16h30.




Desenvolvimento cognitivo

Body Company

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:


Sessão sobre “Stresse e Qualidade de Vida na Pessoa Idosa ” com a participação do
gerontólogo Vasco Cary – 05 de Janeiro
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Palestra “Prevenção de Quedas” com a técnica de fisioterapia geriátrica do Centro
Comunitário António Aleixo, Maria do Carmo Inácio – 10 Janeiro



Sessão “A Importância Da Higiene Oral” com a médica dentista Carla Neutel – 17
Janeiro
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Comemoração do dia de São Valentim, com Workshop de bombons de chocolate e
elaboração de caixas decorativas sobre a temática – 14 de Fevereiro



Participação no concurso de mascaras no Baile de Carnaval da Associação Social e
Cultural da Tôr (ASCT) – 24 Fevereiro



Visita à Feira do Chocolate em Loulé – 16 de Fevereiro
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Elaboração de um calendário de 2017, com fotos dos participantes registando o
aniversário de cada um no respetivo mês – entre 07 de Março e 13 Abril



Visualização do filme “A Lenda de Floripes ”, Lenda da cidade de Olhão – 28 Março



Visita à cidade de Olhão – 30 de Março



Workshop construção de caixas com folhas de revistas – 20 de Abril



Atividade do Grupo de Envelhecimento Ativo – Jogo do Bingo, com a participação de
algumas instituições convidadas – 27 de Abril
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Realização de um piquenique e jogos de grupo – 04 de Maio



Visita à “Feira de Envelhecimento Ativo”, no parque municipal em Loulé – 13 de
Outubro
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Workshop sobre como trabalhar a palma/empreita, ministrado por uma das
participantes do Convívio de Adultos – 12 de Outubro



Visita ao Grupo de Apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo de Faro – 18 de
Outubro



Assistir à peça de teatro “Burlas e Assaltantes” dinamizado por cinco jovens do teatro
Espaço K, com a participação da GNR, na Junta de Freguesia de Boliqueime – 25 de
Outubro
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Acão de sensibilização para a participação no peditório nacional da Liga Portuguesa
Contra o Cancro – 31 de Outubro



Participação no Baile de São Martinho na Tôr a convite da Associação Social e Cultural
de Tôr – 09 de novembro



Comemoração do Dia de S. Martinho, com a apresentação de um sctech “A nova
época do S. Martinho e da Maria Castanha” às crianças das salas de creche e préescolar do Centro Comunitário António Aleixo – 13 de Novembro



Decoração de um sino de Natal para a exposição da Junta de Freguesia de Quarteira
nas ruas da cidade – 07 de Dezembro



Elaboração de presentes para as crianças que frequentam as salas de creche e préescolar do Centro Comunitário António Aleixo - Novembro e Dezembro

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

10

Relatório de Atividades 2017


Troca de prendas entre os participantes do Convívio de Adultos – 14 de Dezembro



Assistir à festa de Natal e entrega de presentes – 20 e 21 de Dezembro

Atividades de Férias Sénior
Durante o mês de Junho realizaram-se atividades de férias para 25 idosos da comunidade. Esta
atividade pretendeu combater o isolamento social, através da ocupação dos seus tempos
livres.
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De entre as várias atividades realizadas destacam-se as seguintes:


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



Atividades de exterior:
- Ginástica ao ar livre no parque em Quarteira – 5 e 22 de Junho
- Workshop sobre “A Importância das Cores”, com a oradora Selma Cazes – 7 de Junho
- Passeio à Ilha da Armona – 12 de Junho
- Assistir à peça de teatro “Velhas no Cruzeiro” em Faro – 13 de Junho
- Visita a uma fábrica de sabonetes em São Brás de Alportel – 20 de Junho
- Piquenique/convívio com Grupo do Cantinho da Amizade em Alte – 21 Junho
- Baile de São João na Associação Social e Cultural de Tôr – 23 Junho

- Workshop de culinária com projeto “Food 4 Soul” – 27 de Junho
- Passeio ao parque aquático – Aquashow – 28 de Junho

Atividades de férias para crianças
As atividades de férias decorreram nas férias escolares de Verão – 3 de Julho a 1 de Setembro 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.
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No ano de 2017 desenvolveram-se as seguintes atividades:
-Atividades de sala - expressão plástica, jogos e dinâmicas de grupo, visualização de filmes,
gincanas, realização de trabalhos escolares, hora do conto, arte plástica através da leitura,
expressão musical e corporal, sessões de culinária, atividades ligadas à saúde e higiene pessoal
e jogos de mesa, aulas de Inglês, aulas de Yoga, aulas de hip hop e aulas de língua Gestual
Portuguesa, Aula de Jiu-Jutsu, entre outras.

- Atividades de exterior – Jogos desportivos, passeio à Ilha do Farol, Armona, Ameixial, Piscinas
Municipais de Loulé, Fonte Grande (Alte), Praia da Falésia (Vilamoura), Centro Azul de
Quarteira, Praia de Quarteira (duas vezes por semana), Aquashow; Workshop de artes
circenses, Parque Municipal de Loulé atividade de paintball e arco e flecha, insufláveis na agua
na Praia do Alemão, visita ao Polo dos Escuteiros de Loulé, Visita à fabrica dos sabonetes (S.
Brás de Alportel) e visita à Algar.
Esta ação contou com um Técnico de Serviço Social, 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 – 25,26
e 28 de fevereiro

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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Escola de Artes Raízes
Cordas – 22 clientes mensais;
Serviços de Apoio à Comunidade

Os serviços de apoio à comunidade disponibilizados foram os seguintes:

Lavandaria – prestação de serviços ao exterior, aos clientes e para o próprio
funcionamento do centro, de lavagem, secagem e passagem a ferro de rouparia -14
clientes mensais da comunidade;

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;
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Serviço de Refeições- serviço de refeições a preço de custo – em média 22 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
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;
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Formação
Motivação de Equipas – no dia 11 de Maio, em parceria com a Servilusa,
decorreu nas instalações desta empresa, uma formação destinada aos
colaboradores da instituição, que teve como objetivo reforçar as competências
ao nível da gestão e motivação de equipas
Gestão do Stress – no dia 23 de maio, em parceria com a empresa
anteriormente referida, decorreu nas instalações da Santa Casa de Loulé uma
formação em gestão do stress na qual participaram colaboradores do Centro
Comunitário e do Espaço Infantil.

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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3. Educação Pré-Escolar Quarteira

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
2017, 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,
yoga para crianças, inglês, dança criativa, zumba, karaté 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;
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 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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4. Creche “Os Meninos do Aleixo”

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 2017,
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, psicomotricidade, yoga para
crianças, dança criativa 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 2015-2017 intitulou-se “Património Material e
Imaterial do Concelho de Loulé”, tendo sido escolhida como sub-temática para o ano letivo
2016/2017 “Os segredos da nossa terra”. A escolha deste tema emergiu da necessidade de
explorar lendas, costumes, trajes e gastronomia de outrora, assim como o património cultural
da nossa terra, potencializando o desenvolvimento global da criança e proporcionando-lhe
diferentes formas de conhecimento assim como a possibilidade de desenvolver a sua
sensibilidade para a importância da preservação e valorização do património.
Conscientes de que descobrindo o passado entendemos o presente, neste projeto, cada
criança e o grupo em si pôde, através das diferentes atividades realizadas, assumir a
importância de preservar a “sua…nossa” herança cultural, tão importante na construção da
sua identidade e personalidade.
Através da descoberta, exploração e investigação das tradições e costumes das nossas
“gentes”.

De entre as atividades desenvolvidas destacam-se:
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;
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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;
Atividades de desenvolvimento de noções/conceitos básicos de matemática;
Atividades de estimulação da consciência de número;
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;
Reflexão em família;
Passeios/visitas ao exterior;
Elaboração/construção de trabalhos alusivos às várias datas festivas.

Foram desenvolvidas inúmeras atividades comuns, direcionadas às crianças e à família, das
quais destacamos:
Dia de Reis – As crianças, tiveram a oportunidade de vir para a escolinha trajadas de
reis e rainhas e em conjunto desfrutar de um almoço convívio digno da realeza, com
flutes de champanhe e um manjar divino. – Janeiro
Carnaval – As crianças, desfilaram pelas ruas de Quarteira, sob o tema proposto pela
JFQ “As flores”, vestidas de regadores.- Fevereiro
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Dia do Pai – Construção de um salão “Barber Shop”, em que as crianças tiveram a
oportunidade de “embelezar” os seus papás. Cada criança, construiu ainda, a partir de
uma lata de salsichas um estojo de barbear para os seus papás.- Março

Comemorações da Páscoa – Educadoras e auxiliares dinamizaram o teatro “A galinha
dos ovos de ouro”, ao som da viola de Ricardo Silva. Degustação de folares
confecionados pelos grupos de crianças. Caça aos ovos nos jardins do CCAA. -Março

Dia da Mãe – As crianças prepararam para as suas mães um maravilhoso “Sunset das
mamãs”, em que estas puderam fazer e servir-lhes cocktails deliciosos, gelados
saborosos e gostosas espetadas de fruta, ao som de um divertido DJ. As crianças,
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decoraram com carinho e dedicação umas divertidas hawaianas para as suas mamãs. Maio

Projeto Dr. Risadas - O projeto Dr. Risadas promovido pela Mundo a Sorrir e pela ONG
Entreajuda atua nas vertentes preventiva e clínica, promovendo hábitos de vida
saudáveis, com o devido acompanhamento médico-dentário, a crianças entre os 3 e os
16 anos, pertencentes a Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o
objetivo de melhorar a saúde oral. Neste âmbito foi realizado, um rastreio às crianças
das salas de educação pré-escolar. As crianças que apresentaram cáries foram
sinalizadas para receber cheques dentista. - Janeiro
Feira de Saúde Infantil – as crianças de pré-escolar visitaram o projeto dinamizado
pelos profissionais do Centro de Saúde de Loulé – Centro de Saúde das Brincadeiras e
puderam conhecer um pouco mais acerca das especialidades de cada área da saúde
existente no CS. – Junho
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Semana da Criança – ao longo de toda a semana foram dinamizadas várias atividades
lúdicas para as crianças, nomeadamente: caça aos rebuçados, pinturas faciais, zumba,
concerto de marimba, Jogos tradicionais, caça aos rebuçados, insuflável, entre outras.
– Junho

Festa Final de Ano – Sob o tema “Multiculturalidade”, um dos aspetos mais marcantes
da nossa terra, os diferentes grupos de crianças, apresentaram para os seus papás
uma

dança

alusiva

a

um

dos

diferentes

países/continentes

com

mais

representatividade em Quarteira: Brasil, África, Rússia, India e Portugal, num arraial
animado. Nesta festa, a sala de pré dos seis anos despede-se ainda da Fundação com
uma apresentação repleta de simbolismo. Esta festa, é um importante momento em
que famílias, colaboradores e crianças convivem e relembram os momentos passados
ao longo de todo ano. A noite é ainda marcada por um baile, ao som do músico Paulo
Alves. – Agosto
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"O Verão na Fundação é Fixe": Todos os anos, a equipa de colaboradores da FAA,
empenha-se em criar atividades que permitam às crianças usufruir do Verão,
nomeadamente: passeio de comboio turístico, piscina, brincadeiras na água, insuflável,
jogos tradicionais e muito mais. - Agosto

Mini Concerto- Concerto dinamizado por Ricardo Silva, Ana Newton e Luís Trindade,
para todas as crianças do CCAA. – Agosto

Leitura expressiva da história “Educar pelos afetos” – as crianças assistiram a uma
história narrada pela técnica Elsa Fernandes, do Gabinete de Intervenção Social, do
agrupamento de escolas Padre João Coelho Cabanita, inserido na temática "Educar
pelos afetos". – Agosto

Passeio ao Jardim Zoológico de Lisboa – As crianças de pré-escolar, realizaram a visita
ao Jardim Zoológico de Lisboa, encerrando assim o Ano letivo. – Agosto

Visita ao Conrad Algarve Resort – as crianças puderam visitar este luxuoso hotel e
percecionar a organização e as diferentes profissões existentes neste espaço. – Agosto

Dia do Cinema – Cada grupo de crianças, pôde escolher o filme de animação que daria
o mote e serviria de fio condutor às suas atividades e aprendizagens ao longo do ano
letivo 2017/2018. Neste dia puderam visionar o filme numa divertida sessão de
cinema. – Outubro
A terra treme - no dia 13 de outubro, às 10H13, as crianças da creche e Pré Escolar do
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Centro Comunitário participaram no exercício nacional "A TERRA TREME", praticando
os três gestos básicos de proteção em caso de sismo: Baixar, Proteger e Aguardar, um
exercício promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil que teve a duração de
um minuto e foi precedido da visualização de um vídeo educativo sobre como agir
antes, durante e após um sismo;
Dia Mundial do Desenho animado – Numa exposição elaborada pelas crianças, para as
famílias e comunidade, cada grupo divulgou o projeto da sua sala. – Outubro

Hallowen – Foi realizado o tradicional Concurso de Abóboras sob o tema “Um
concurso assustadoramente Animado”, em que as famílias transformaram abóboras
nos seus desenhos animados preferidos. – Outubro
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Dia do Pijama – O desenho animado que marcou este dia foi “Pj Masks” e todas juntas
as crianças salvaram o dia de muitos meninos que não têm a oportunidade de ter uma
família, um lar, angariando algum dinheiro que foi enviado para o projeto “Dia
Nacional do Pijama” da Mundos de vida. - Novembro

Comemorações Natalícias - Sob o encanto dos desenhos animados "Os 101 Dálmatas"
e "A Bela e o Monstro", nos dias 20 e 21 de Dezembro, Creche e Pré-Escolar festejaram
com as suas famílias a chegada da época natalícia, através de mágicas apresentações
dinamizadas pelos meninos e um divertido teatro dinamizado pelos familiares de
creche.

Formação
Foram realizadas as seguintes ações de sensibilização:


Um Olhar sobre as novas orientações curriculares – formação destinada à equipa
técnicas da creche e pré-escolar de Quarteira, teve como principal objetivo refletir
sobre as novas orientações curriculares para a educação pré escolar – ministrada pela
prof Maria Helena Horta.



A importância do Brincar – ação de sensibilização dirigida aos pais das crianças da
creche e do pré escolar – decorreu no dia 15 de março e contou com a participação da
Prof. Maria Helena Horta.
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Alimentação Saudável – “Sabores de Outono” – decorreu no dia 14 de novembro
dinamizado por Rita Malvar, autora do livro "Comidas de verão - Sabores para o ano
inteiro".
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5. Serviço de Apoio Domiciliário

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 38 clientes.

Foram prestados os seguintes serviços: alimentação (30 clientes), higiene pessoal (33 clientes),
higiene habitacional (28 clientes), tratamento de roupa (20 clientes) e outros serviços, (33
clientes), tendo como área de abrangência a freguesia de Quarteira .

Para além destes serviços, os clientes foram apoiados em termos de acompanhamento
psicológico e de atividades socioculturais desenvolvidas com vista à melhoria da qualidade de
vida dos seus destinatários.
Projeto "CURARTE"

No âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal de Loulé iniciou-se em Outubro o projeto
CURARTE . Esta atividade, ainda em fase de projeto piloto, tem como principal objetivo a
promoção do bem estar dos idosos em situação de isolamento social, usando o Teatro como
veículo. Semanalmente, os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário receberam a visita de
uma

atriz,

em

personagem,

com

o

principal

objetivo

de

os

animar.

Esta iniciativa terá a duração de 6 meses
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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/ Assistente Social (comum a outras respostas sociais);
 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais);
 9 Ajudantes de Ação Direta (duas a meio tempo);
 1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais);
 1 Chefe de Cozinha;
 1 Ajudante de Cozinha;
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6. Creche “Espaço Infantil”
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 2017,
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 2017 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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7. Educação Pré-Escolar "Espaço Infantil"
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 2017,
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.
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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Inserido no Projeto Educativo 2015/2017 com o tema “O Património Material e Imaterial do
Concelho de Loulé”, o Espaço Infantil planeou as atividades para o ano de 2017, de acordo
com o subtema “As Histórias que nos deixaram”.

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 - lanche convívio entre crianças com desfile de coroas e
cântico das Janeiras para os amigos que frequentam os berçários da instituição – 6 de
Janeiro;



Dia do Sorriso - foi promovido um alegre desafio para os pais: identificarem o sorriso
do seu filhote nos meios de várias dezenas de alegres e marotos sorrisos - 18 Janeiro;

●

Semana de Tributo a António Aleixo - as crianças caracterizaram-se de António Aleixo e
expuseram as suas fotografias nos corredores da instituição. Durante toda a semana
estiveram expostos os trabalhos participantes no Concurso “Colorir Aleixo”, onde as
famílias foram desafiadas a ilustrar uma quadra do patrono. A semana culminou com
a entrega dos prémios no auditório da Biblioteca Municipal e com a exposição dos
trabalhos neste edifício;
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Projeto Vencedor do Concurso Colorir Aleixo

●

Feira de Chocolate - algumas salas da Creche Espaço Infantil visitaram a Feira do
Chocolate, promovida pelo Mercado Municipal de Loulé, onde puderam degustar as
iguarias presentes no certame - 16 de Fevereiro;

●

Carnaval – participação no Desfile de Carnaval Infantil, organizado pela Câmara
Municipal de Loulé, na Avenida José da Costa Mealha, com o tema “Os
Descobrimentos” onde as crianças foram caracterizadas de Infante D. Henrique.
Realizou-se também um Baile de Carnaval Infantil nas instalações do Espaço Infantil 24 de Fevereiro;

●

Comemoração do Dia do Pai - sessão de relaxamento entre pais e filhos que
frequentam os berçários e sessão de jogos e danças tradicionais entre pais e filhos que
frequentam a creche e salas de educação pré-escolar - 20 de Março;

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

Comemoração do dia Internacional do Livro Infantil –a Abelha Zita veio ao espaço
Infantil apresentar o seu livro e contar uma história diferente a todas as crianças. Um
momento que deixou todos os pequenos entusiasmados e muito bem dispostos - 31
de março;

●

Páscoa Doce –realização de uma feira de partilha de sabores da Páscoa. Cada família
trouxe uma iguaria típica ou presente na sua Páscoa- 07 de Abril;

Feira de partilha de sabores da Páscoa

●

Atacar o Maio –As crianças das salas de creche e pré-escolar reuniram-se num
piquenique comum, na mata municipal para reviver uma tradição do concelho - atacar
o Maio. Foi mais um momento de convívio e diversão - 02 de maio;

●

Dia da Mãe - os bebés partilharam com as suas mães uma história e mimaram-nas
com gestos carinhosos. Já as crianças da creche e sala de pré-escolar, puderam
recordar o tempo de escola das suas mães, e algumas lenga-lengas, jogos e
brincadeiras de intervalo. Foi uma experiência enriquecida pelos miminhos dos mais
pequenos oferecidos no final - 08 de maio;
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Dia da Mãe
●

Visita ao Arquivo Municipal de Loulé pelas crianças do pré-escolar - todos aprenderam
um pouco do seu funcionamento e os mais pequenos até se vestiram a rigor para
limpar e tratar de um documento - 10 de Maio;

●

Peça de Teatro “Os Sete Cabritinhos” apresentada pelo Teatro Caracol no Espaço
Infantil - música, animação, fantoches e muita brincadeira, conseguiram captar a
atenção dos mais pequenos, arrancar gargalhadas a graúdos e miúdos e passar a todos
a mensagem desta história - 12 de Maio;

Peça de Teatro "Os Sete Cabritinhos"

●

Visita das crianças da sala de pré-escolar ao Pavilhão Municipal de Loulé para
realização de pequenas atividades desportivas, dinamizadas por um papá/ funcionário
do local - 23 de Maio;
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●

“Centro Saúde das Brincadeiras" - as crianças da sala de pré-escolar levaram o seu
boneco ao doutor e passaram por vários departamentos médicos a fim de conhecer
algumas estratégias e procedimentos, num evento promovido pela CML - 24 de Maio;

●

Ação de Sensibilização sobre “A importância da atividade física” - esta atividade foi
direcionada aos pais das crianças, tendo sido promovida pelo Professor de Educação
Física e Desporto, Arlésio Coelho - 24 de maio;



Dia da Espiga –cada sala apresentou ao seu grupo os elementos que compõem o
ramos da espiga, explicando os significados. Juntos fizeram o seus ramos e realizaram
mais uma das velhas tradições do concelho - 26 de Maio;

●

Dia da Criança – para comemorar o Dia da Criança, houve lugar para um Piquenique
no Parque Municipal de Loulé, recheado de surpresas e muitas brincadeiras, que
incluiu um almoço especial e um concerto musical. Tudo isto em contato com a Mãe
natureza, num meio puro e num ambiente mágico - 1 de Junho;

Dia da Criança

●

Festa de Finalistas - para 50 crianças do Espaço Infantil chegou ao fim a primeira
grande etapa da sua vida escolar de creche ou de educação pré-escolar.
Houve momentos musicais e teatrais promovidos pelos papás de alguns finalistas que
apresentaram a história do “Rei Leão” e um breve vídeo com o percurso fotográfico
destes finalistas. A festa acabou com o hino dos finalistas interpretado por todos eles
que deixaram, cada um à sua maneira, transparecer a sua grande alegria - Cineteatro
Louletano - 22 de Junho;
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●

Comemoração dos Santos Populares - para celebrar a chegada do Verão e em
simultâneo homenagear os Santos Populares, o Espaço Infantil realizou uma pequena
Feirinha de S. Pedro com artigos alusivos ao tema. Esta feira contou com um momento
especial: a atuação da “marcha dos maganos”, uma marcha preparada pela sala de
educação pré-escolar para os seus amigos mais pequenos - 29 de Junho;

●

22ª Noite Mágica "Magia na Praça" - num dos locais mais emblemáticos do concelho ,
o Mercado Municipal de Loulé, realizou-se mais uma noite memorável que contou
com pessoas que fazem parte da história do concelho, a ” Maria das Bananas”, o “Para
e Bebe", o “Manel da Baracinha” , o Poeta Aleixo, o Lami, Nuno Guerreiro, Cláudisabel
e o nosso amigo Palhó, o "criador” da Abelha Zita. Contou ainda com convidados
especiais: o “Grupo de dança contemporânea “Fusion “que dançou uma coreografia de
Patrícia Elias e o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé que interpretou danças e
cantares da zona serrana algarvia - 6 de Julho;

●

Ação de Sensibilização “ Regras e Limites" - a Psicóloga educacional Andreia Mateus
veio mais uma vez até ao Espaço Infantil e desta vez para falar de regras, limites e, nas
suas ausências, de “birras”. Durante a sua apresentação deu alguns exemplos práticos
de orientação para as famílias - 10 de Julho;

Ação de Sensibilização "Regras e Limites"

●

Dia do Amigo - todos os amiguinhos do Espaço Infantil reuniram-se num lanche
convívio, no seu espaço Exterior, juntando e aproximando idades, gostos, brincadeiras
que fizeram as graças de todos- 20 de Julho;
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●

Festa de Encerramento do Ano Letivo - uma grande festa que teve como mote a
história da Tia Anica de Loulé, e contou com 156 artistas de palmo e meio a atuar
como grandes artistas com as suas danças de roda tradicionais - Anfiteatro António
Aleixo - 28 de Julho;

Festa Final de Ano Letivo

●

Passeio Final do Pré-Escolar - Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa - as crianças do préescolar fizeram o seu Passeio Final ao Jardim Zoológico de Lisboa - 11 de Agosto;

Passeio ao Jardim Zoológico de Lisboa

●

Dia do Tom Sawyer - Espaço Infantil sem Carros - o Espaço Infantil juntou-se às
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comemorações do Dia Europeu Sem Carros, sensibilizando as famílias das crianças
para a importância de andar a pé ou utilizar meios de transportes alternativos para a
promoção de um planeta mais puro, saudável e sustentável. Cerca de 100 famílias
realizaram um percurso pré-definido, que integrou 3 pontos onde os adultos tiveram
de ultrapassar desafios relacionados com a promoção da saúde - 22 de Setembro;

Dia do Espaço Infantil sem carros

●

Dia do Animal - recebemos a visita de animais do Canil de São Francisco de Assis, duas
cadelinhas amorosas que fizeram sorrir os nossos meninos. As famílias colaboraram
ajudando a angariar géneros alimentares para estes nossos amigos - 4 de Outubro;

Dia do Animal
●

Dia Mundial da Música - com o patrocínio do proprietário da loja Delicias do Mar, o
Espaço contou neste dia com a presença da Banda Tic Tac para um concerto infantil - 2
de Outubro;

●

Dia da Alimentação - neste dia todas as crianças foram à pracinha da rua Sésamo para
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ver uma banca de frutas e legumes biológicos e uma banca variada de peixe e ficar a
aprofundar conhecimentos sobre estes alimentos. Todos saíram com a ideia que para
crescer saudável, e ter muitos músculos como o “Popeye” temos que comer muitos
legumes, muita sopa, muita fruta e muito peixe. Também houve a visita da carrinha
100% Happy que ofereceu às crianças um sumo de laranja algarvia - 16 de Outubro

Dia da Alimentação

●

A terra treme - no dia 13 de outubro, às 10H13, as crianças e adultos do Espaço Infantil
participaram no exercício nacional "A TERRA TREME", praticando os três gestos básicos
de proteção em caso de sismo: Baixar, Proteger e Aguardar, um exercício promovido
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil que teve a duração de um minuto e foi
precedido da visualização de um vídeo educativo sobre como agir antes, durante e
após um sismo;

●

Comemoração do 8ª Aniversário do Espaço Infantil - o Espaço Infantil festejou e
comemorou o seu 8º aniversário e o Poupas e a Guiomar foram recolhendo, junto das
famílias, depoimentos muito emotivos a felicitá-lo. À tarde todas as crianças cantaram
os parabéns e comeram um bolinho. À noite quase toda a equipa do Espaço se reuniu
para um jantar convívio e para brincar um pouco em equipa; no dia 26 Outubro;

●

Dia de Halloween "Gasper e Madame Mi "- o dia começou em grande com a presença
do Gasper e da Madame Min, uma bruxinha tão querida e um fantasminha tão
brincalhão de quem ninguém teve medo ao ver uma apresentação teatral ensaiada
pelas auxiliares de educação. À tarde os pequenos, grandes manequins desfilaram
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muito orgulhosos os seus chapéus construídos pelos papás para o Concurso de
Chapéus de Halloween e houve prémio para os três primeiros lugares;

Dia de Haloween

●

Tarde Mágica "Vem brincar na Rua Sésamo" - aconteceu no dia 4 Novembro, no
cineteatro Louletano, quando o Poupas juntou os seus amigos Egas e Becas, Monstro
das Bolachas, sapo Cocas, o Ferrão e o Conde de Contarr e prepararam, com a ajuda
da avó Chica, uma festa surpresa para o Espacinho… Uma festa com música, dança,
muita alegria e boa disposição. Uma tarde mágica onde viajámos pelo mundo dos
desenhos animados;

Tarde Mágica "Vem brincar na Rua Sésamo"

●

ZYG - cerca de 80 crianças do Espaço Infantil, com idades compreendidas entre 14 e 36
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meses, deslocaram-se ao Cineteatro Louletano para participar no “ZYG”, uma
experiência artística promovida pela Câmara Municipal de Loulé e apresentada pela
Companhia de Música Teatral - 9 e 10 Novembro;

Participação das crianças na experiência artística ZYG

●

São Martinho - os idosos do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Loulé
deslocaram-se até ao Espaço Infantil para partilhar com as crianças o magusto de S.
Martinho - 13 de Outubro;

●

Dia Nacional do Pijama - o Espaço Infantil abraçou pelo sexto ano consecutivo a
grande iniciativa da instituição Mundos de Vida . Crianças e adultos vestiram nesse dia
o seu pijama para relembrar que todas as crianças têm direito a crescer numa família.
As famílias do EI mais uma vez foram incansáveis e colaboraram em peso no
embelezamento do Espaço, decorando artisticamente lindas nuvens e contribuindo
financeiramente para esta causa - 20 de Novembro;

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

●

Visita ao Mar Shopping - a sala de Pré-escolar foi visitar a aldeia do Pai Natal do Mar
shopping e assistir ao filme "Estrela de Natal”. Deram uma voltinha no carrossel e
fizeram uma visita ao Pai Natal - 11 de Dezembro;

●

Desfile de Pais Natal - no dia 7 dezembro foi inaugurada a Aldeia dos Sonhos e as
crianças das salas dos 2 anos e do pré-escolar do espaço Infantil foram à sua
inauguração e ao respetivo desfile de Pais Natal promovido pela Câmara Municipal de
Loulé;

●

Festa de Natal –no Cineteatro Louletano, cada sala mostrou que a" Magia do Natal"
está em pequenos gestos e através das suas canções e danças mostraram que esta
magia acontece onde e quando menos se espera - 19 de Dezembro;

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

Visita à Aldeia dos Sonhos - durante a semana de 18 a 22 de Dezembro, as crianças das
salas de 2 anos e pré-escolar foram visitar a Aldeia dos Sonhos;

●

Diversas visitas à biblioteca Municipal, ao Mercado Municipal e ao Parque Municipal
de Loulé;

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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8. GIP
Gabinete de Inserção Profissional
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 2017 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 – 1358 desempregados abrangidos;
b) Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora – 325
desempregados;
c) Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego - 395 encaminhamentos;
d) Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (Divulgação de ofertas de emprego
e) colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas) - 492 apresentações;
f) Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego ou registo no Portal Net Emprego 157inscrições;
g) – Outras atividades de Divulgação/Encaminhamento CQEP – 82 atividades.

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)

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

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 100
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 2017 foram confecionadas e distribuídas para consumo no domicilio 27023
refeições a famílias de Quarteira e Loulé. Para o desenvolvimento desta atividade a instituição
recorreu aos recursos materiais e humanos já existentes nas outras respostas.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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10. Secção de Animação e Comunicação
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.

Estabelecimento de Protocolos/Parcerias
o

No dia 24 de março, foi assinado um protocolo de colaboração entre a
Academia dos Champs, a Câmara Municipal de Loulé, a Fundação António
Aleixo, , a Junta de Freguesia de Quarteira e o Clube de Ténis de Quarteira,
com vista à implementação da modalidade do Ténis, nos bairros da
Abelheira e da Amendoeira de Quarteira. A participação da FAA nesta
parceria, concretizar-se-á através da sinalização de crianças para o referido
projeto.

Organização de festas de aniversário infantis – realização de festas de aniversário
no polivalente do centro comunitário de Quarteira – 94 festas realizadas

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

Janeiras 2017 - Participação com grupo coral em vários restaurantes da
cidade de Loulé – 5 de janeiro

o

Participação no Carnaval de Loulé, com grupo de 40 elementos, nos dias
25,26 e 28 de Fevereiro
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Efeméride da morte de António Aleixo – a 16 Novembro 2017 o emblemático
Café Calcinha em Loulé promoveu uma tertúlia por forma a celebrar o patrono
António Aleixo, através da obra social da Fundação António Aleixo.
Administradores, Presidente da Câmara Municipal de Loulé, técnicos,
beneficiários, entidades parceiras, familiares e amigos reuniram-se ao final de
tarde por forma a testemunhar a missão e obra da FAA.

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
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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dinamização de uma banca com venda de bolos/doces, pinturas faciais e ainda
da participação do grupo Arabesque.

Rua de Natal - Quarteira - No dia 16 de Dezembro, a Junta de Freguesia de
Quarteira, convidou os "Sons do Aleixo" a brilhar nas Ruas de Natal, que
acompanhados por Edna Oliveira brindaram todos com um momento musical
muito agradável.

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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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 28 e 29 de Maio e 2 e 3 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 76 voluntários da
instituição;



recolha semanal de "quebras" da Loja Continente de Quarteira - total
de donativos em espécie recolhidos em 2017 - 14 678.32€;



Feirinha Social – realizaram-se nos dias 3 de fevereiro e 07 de abril,
feiras no Centro Comunitário António Aleixo, com o objetivo de
angariar fundos para reforçar os cabazes alimentares que foram
distribuídos mensalmente.

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. A Fundação António Aleixo recolhe junto dos
seus clientes, fornecedores e outros parceiros, aceitando jornais, revistas,
folhetos, cadernos, fotocópias, etc;

Campanha Tampinhas - 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;

Campanhas 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
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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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 2017 o montante de 189€
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 1222.58 €
para esta causa solidária;
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Campanhas Solidárias Promovidas por Terceiros
o

Liga Portugal – Jogo das Lendas –Final Four Taça CTT – Pavilhão Desportivo
Municipal de Loulé – 27 de Janeiro – 1 230€ valor angariado

o

No dia 30 de setembro realizou-se no Centro Comunitário António Aleixo, o
Dia do Bem-Fazer do Centro de Produção da Cimpor. Com o apoio das
entidades locais, de vários parceiros e de pais das crianças utentes da
instituição, num verdadeiro espírito de equipa, procedeu-se à construção de
canteiros e à revitalização da Horta e do Parque Infantil do Centro
Comunitário António Aleixo.
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o

Associação Reagir com sede na Suíça - entrega de duas camas articuladas
para reforço do Banco de Ajudas Técnicas da instituição.
No âmbito desta parceria, no dia 30 de Setembro de 2017 a Fundação
António Aleixo esteve presente na 2ª Gala Solidária da Associação Reagir,
em Genebra, fazendo-se representar pela responsável pelo Banco de
Ajudas Técnicas da Instituição - Dr.ª Marilita Santos.

o

PRIMARK –no dia 26 de outubro alguns elementos da administração e da
equipa técnica compareceram à inauguração da Loja Primark no Mar
Shopping para a cerimonia de entrega de um donativo no valor de 10 000€ à
Fundação António Aleixo.
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o

Loja de Roupa Infantil AGAPI

o

Fidelidade Mundial - oferta de 20 cabazes de Natal pela seguradora para
doação a famílias carenciadas;
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o

Grupo Karaté de Quarteira- entrega de géneros alimentares para reforço do
banco alimentar da instituição

o

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 138 presentes de
Natal, a crianças de Quarteira e Loulé, pertencentes a agregados familiares
apoiados pela Fundação António Aleixo.
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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
o

Jantar de Natal 2017 - A grande e unida família Aleixo reuniu-se num
animado jantar convívio de Natal, em Loulé, no dia 22 Dezembro.
Administradores, colaboradores de todas as respostas sociais, familiares e
amigos da Instituição festejaram este momento com grande entusiasmo.

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

59

Relatório de Atividades 2017

11. Projeto "Loulé Sem Fronteiras"
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 - Sito 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
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De acordo com o cronograma para o ano 2017 , o projeto "Loulé Sem Fronteiras" desenvolveu
2 eixos / Componentes de intervenção, nomeadamente:

Eixo 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.

Neste eixo de intervenção, as ações dinamizadas foram:
- Atendimento / Acompanhamento às famílias: 284 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 / CNAIM / CLAII / Consulados / Segurança Social / Finanças), procura ativa de
emprego (GIP/ Centro Emprego Loulé), equivalências e matrículas escolares (Ministério da
Educação), acompanhamento, articulação e integração de participantes no Serviço Nacional de
Saúde (ACES Central), integração formativa em Língua Portuguesa (IEFP / Ministério da
Educação), integração de crianças e jovens em entidades parceiras na área desportiva (rugby e
ténis);
- Apoio Psicológico: 07 participantes NPT
O acompanhamento psicológico 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, acabando por surgir
situações de extrema ansiedade, que devem ser estabilizadas para que possa dar-se uma
melhor integração.
- Espaço Partilha e Aprende: 24 Participantes NPT
Pretendeu-se desenvolver atividades de mentoria de aprendizagem a população adulta.
Neste sentido, foram realizadas 2 ações de sensibilização / esclarecimento à população
imigrante de nacionalidade nepalesa, sob os temas: "Direitos e Deveres do Desempregado" e
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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"Imagem Pessoal e Profissional", por forma a promover um conhecimento mais enriquecido
acerca da sua integração profissional;

- ABC Doméstico: 09 participantes NPT
Nesta ação promoveu-se a realização de sessões de formação dirigida a mulheres imigrantes,
em situação de vulnerabilidade económica e profissional, com vista ao desenvolvimento de
competências pessoais e familiares.
Realizou-se uma sessão sob o tema:" Orçamento Familiar";
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- Pais à Medida: 09 participantes NPT
Pretendeu-se realizar ações de educação parental, com vista á criação futura de grupos de
pais.
Dinamizou-se neste âmbito uma sessão na área da psicologia, com o tema "Ansiedade", por
forma a poder contribuir para um melhor bem estar e aumento da auto estima da população
imigrante em apoio;

- Educação Formal e Não Formal: 73 participantes NPT
Esta ação embora estivesse planificada em cronograma de ação para iniciar em Abril 2018 e,
com base nos atendimentos e contato direto com os participantes NPT's inscritos no projeto,
verificou-se a necessidade de iniciar a mesma em Outubro 2017, em virtude da maioria
encontrar-se em situação de fim de contrato de trabalho, com tempo disponível e motivação
para rentabilizar o seu tempo de forma útil à sua integração, nomeadamente, frequentar ação
formativa de aprendizagem da língua Portuguesa, com vista á certificação final.
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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Neste sentido, planou-se um plano formativo conjunto, tendo como resultado final a
dinamização das seguintes atividades:
. Divulgação Formação Certificada (PPT - Português Para Todos / PFOL - Português Falante
para Outras Línguas)
. Inscrição e Encaminhamento Centro Qualifica ESLOULÉ
. Formação PPT (Português Para Todos) - Centro De Emprego de Loulé

Eixo II - EQUIPA DE PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERCULTURAL
Esta equipa interviu junto da comunidade escolar (pré-escolar e 1º Ciclo) NPT, através da
dinamização de iniciativas lúdicas e culturais.
De entre as iniciativas previstas para o ano 2017, incluem-se as seguintes ações:
- Tertúlias Infantis / Histórias Além Fronteiras: 68 participantes NPT
Em parceria com a E.B. / J.I. Abelheira - Quarteira realizou-se a ação - Conto Tradicional
Mexicano de Natal "A Flôr do Natal" , composta por 5 sessões de 1 hora cada, com várias
turmas do ensino pré-escolar e 1º ciclo. Pretendeu-se interagir de forma dinâmica com todas
as crianças, através da apresentação de um conto de um país que para todos era desconhecido
e que revelou-se como uma estratégia de aproximação entre culturas.

Tomando em consideração as 7 ações realizadas no âmbito dos 2 eixos de intervenção,
apuramos que participaram nas mesmas 352 NPT's, oriundos de 19 nacionalidades.

Todas estas ações contaram com um quadro de pessoal constituído por:
- Educador Social
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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- Assistente Social
- Educador Social
- Psicóloga

12. PARCERIAS


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 Basica
Integrada 1 2 3 de Salir;



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;
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Agrupamento de Centros de Saúde I - Central / Centro de Saúde 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;



EAPN;



Entrajuda;



Escola Profissional Cândido Guerreiro - Alte;




ESCOLA PROFISSIONAL D. FRANCISCO GOMES DE AVELAR – FARO;
Escola Secundária de Loulé;



Fundação Manuel Viegas Guerreiro



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;
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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Universidade Nova de Lisboa;

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