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1.1 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 as domicílios, foram apoiados cerca de 23 agregados 

familiares, 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 

 

 

 

O Centro Comunitário António Aleixo, equipamento de apoio à comunidade de Quarteira 

desenvolveu no ano de 2014 as seguintes atividades: 

 

2.1 Animação Infantil  

Animação sócio recreativa de crianças entre os 3 e os 5 anos, com vista à ocupação dos seus 

tempos livres, através dos seguintes espaços: 

 Sala das Lagartas – 25 crianças  

 Sala dos Patinhos – 25 crianças 

 Sala dos Coelhinhos – 25 crianças 

 

1. Acompanhamento Social 

2. Centro Comunitário de Quarteira 



Relatório de Contas 2014   

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

 
3 

Funcionou de segunda a sexta-feira das 08:00h às 19:30h com uma equipa constituída por três 

educadoras de infância e quatro auxiliares de ação educativa. 

 

A Sub-Temática abordada foi “A Cidade”. Como forma de desenvolvimento do tema, foram 

explorados os diferentes meios de transporte, bem como os diferentes locais da cidade, 

explorando os sentimentos e as emoções e proporcionando aprendizagens significativas, 

através de momentos lúdicos diversificados, atividades de desenvolvimento social e 

comunitário e interação centro/família. 

De entre as atividades desenvolvidas destacam-se: 

 Trabalhos e jogos em grupo; 

 Trabalhos cooperativos com a família; 

 Dramatização de Histórias Pedagógicas; 

 Elaboração de Cartazes alusivos aos temas e debate acerca dos mesmos; 

 Reflexão em família; 

 Exploração das estações do ano; 

 Passeios ao exterior com recolha de elementos naturais; 

 Exploração de poesias, rimas e canções; 

 Elaboração de trabalhos alusivos às várias datas festivas. 

 

As crianças tiveram ainda a oportunidade de participar semanalmente na atividade de Natação 

nas Piscinas Municipais de Quarteira, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Loulé. 

Existiram ainda como atividades extra, a Música, a Ginástica Infantil, Inglês e a Ioga. 

 

Para além desta atividades, realizaram-se ainda diversas iniciativas promotoras da relação 

família-instituição: 

 Dia de Reis – desfile dos reis magos, degustação de bolo-rei e cantorias - 6 de Janeiro; 

 Carnaval: exposição de Carnaval com trabalhos elaborados pelas crianças; Baile " A 

Noite estava mascarada": jogos para pais e filhos, karaoke, pinturas faciais, baile, 

barraquinhas de comes e bebes; 

 Dia do Pai – "A tropa do Papá" - percurso de obstáculos e exercícios de atividade física; 

 Comemoração da Páscoa – caça aos ovos, pintura de ovos de Páscoa e confeção de 

folares - Março; 
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 Dia da Mãe – Mamã Zen– massagens, aulas de tai-chi, máscara de pepino, lanche zen; 

 

 Dia da Criança – piquenique no jardim, pista de água, insuflável, "color run da 

criançada"- 2 Junho; 

 

 Dia dos Avós - avós e netos embelezaram-se para uma sessão fotográfica memorável - 

26 Julho; 

  Festa Final de Ano – “Arraial de Verão"; "O verão na Fundação é Fixe": piscina, passeio 

de charrete, slide para a pequenada, pista de água, insuflável"; 
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 Hallowen - concurso e exposição de abóboras assustadoras – 31 de Outubro; 

 S. Martinho – Feira de S. Martinho - produtos confecionados pelas crianças e com 

frutos de Outono (doces, compotas, bolos e sumos)- 11 Novembro 

 Dia Nacional do Pijama – cinema de pijama, exposição de fotografia "pais e filhos de 

pijama" - 20 Novembro; 

 Festa de Natal “Ajudem o Pai Natal” -10 Dezembro 

 

2.2 Formação  

Foram realizadas as seguintes ações de sensibilização/ cursos de formação: 

 Alimentação criativa para os mais novos - Dietista Drº Lisa Cartaxo  

 Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem - Terapeuta da Faça Drª Carina Silva  

  Cinesioterapia respiratória para pais - Fisioterapeuta Dr.ª Silvana Rodrigues 

 Língua Inglesa - aberta à comunidade - parceria com Projeto Akreditar + - 5 Novembro 

a 15 Dezembro; 

 

2.3 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 – 210 clientes; 

 Satisfação de necessidades básicas – balneários, banco de 1ª infância, banco de roupa 

e banco alimentar – 742 clientes 

 

No total foram apoiadas cerca de 400 famílias da comunidade 
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2.4 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 21 clientes diários. 

Decorreu nas tardes de segunda/quarta/quinta e sexta-feira das 14h às 16h30. 

 Desenvolvimento cognitivo – jogos  

 

 

 Body Company - aula de Yoga  
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Foram ainda realizados passeios, dinamizadas exposições dos trabalhos e promovidos 

encontros interinstitucionais, entre os quais destacamos: 

 

 Baile de Carnaval da Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT) – 27 Fevereiro 

 

 

 Dia Internacional da Dança- Aula de Zumba – 29 Abril 

 

 Baile da Pinha da Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT) – 10 Abril 

 Participação na plateia do Desafio Total – programa de entretenimento na RTP – 24 

Maio 

 Passeio ao Mercado de Quarteira – 14 Maio 

 Participação no evento “Cantando com as tradições” – Centro Paroquial de Quarteira – 

3 Outubro 

 Passeio à Quinta do Lago – 23 Outubro 
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 Participação na exposição fotográfica “ Laços de Família” promovida pela Santa casa da 

Misericórdia de Loulé – Novembro 

 Matiné Dançante – Santa Casa da Misericórdia Portimão – 5 Novembro 

 Atividade Intergeracional – Feira de São Martinho – 11 Novembro 

 Festa de Natal – 19 Dezembro 

 

 

2.5 Atividades de Férias Sénior 

Durante o mês de Junho realizaram-se atividades de férias para 25 idosos da comunidade, com 

vista combater o isolamento social, através da ocupação dos seus tempos livres. 

 

 De entre as atividades realizadas destacam-se as seguintes: 

 Atividades sócio recreativas - expressão plástica, jogos tradicionais, jogos de mesa, etc. 

 Atividades de exterior: 

 Passeio à danceteria Nakofino 

 Passeios à praia 
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 Passeios à Marina de Vilamoura 

 Passeio à Quinta do Lago

 

 Passeio ao Zoomarine 

 Intercâmbio  com Centro de convívio de Cabeça Gorda – Beja 

 Participação nas atividades do evento (Des)construir a idade em parceria com 

a EAPN 

 

2.6 Atividades de férias para crianças 

As atividades de férias decorreram nas férias escolares de Verão – 1 de Julho a 29  de Agosto - 

e destinaram-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, residentes ou 

filhos de trabalhadores na freguesia de Quarteira.  

Nesta ação participaram 28 crianças e pretendeu-se contribuir para a prevenção de 

comportamentos de risco, ocupando assim os seus tempos livres, consoante as necessidades 

efetivas dos pais. 

 

No ano de 2014 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, culinária, sessão fotográfica com o tema 70´s, atividades ligadas 

à saúde e higiene pessoal e jogos de mesa.  
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- Atividades de exterior – Jogos desportivos, piscina insuflável, passeio à Ilha do Farol, Piscinas 

Municipais de Loulé, Fonte Grande (Alte), Praia do Gigi (Quinta do Lago), Praia da Falésia 

(Vilamoura), Aula de Vela (CIMAV), Zoomarine, Karaté, Centro Azul de Quarteira, Aula de Surf 

(Associação Dinâmika) e Praia de Quarteira (duas vezes por semana).  
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Para terminar as atividades de férias realizou-se no centro comunitário um Sunset com Dj´s. 

 

Esta ação contou com um Educador Social, com o apoio de dois voluntários da comunidade e 

35 Bolseiros da Associação Poeta Aleixo (distribuídos pelas 8 semanas). 

 

2.7 Animação Cultural/ Recreativa 

 

O Centro Comunitário participou/dinamizou os seguintes dias festivos: 

 Festa dos Reis Magos – lanche convívio de desfile de reis magos - 6 de Janeiro; 
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 Baile de Carnaval – desfile de mascarados, baile " A Noite estava mascarada" e almoço 

no restaurante "Os Palhacinhos" – 28Fevereiro; 

 

 Carnaval - participação no Corso de Carnaval de Quarteira com Carro Alegórico – 1,2 e 

4 de Março; 

 

 Carnaval de Adultos – participação com um grupo de 40 colaboradores e amigos no 

Corso de Carnaval de Loulé; nos dias 1,2 e 4 de Março; 
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 Dia Internacional da Dança – workshop de danças latinas –aula de Zumba adaptada, 

conduzida pela professora Liliana Rosário, direcionada a clientes da atividade Convívio 

de Adultos e a utentes da Santa Casa da Misericórdia de Loulé - 29 Abril; 

 

 19º Aniversário Fundação António Aleixo - apresentação pública do Livro "Zita no seu 

aniversário"  com espetáculo de hip hop style, grupo de ballet Arasbeque, Mágico 

Roger e Coro Juvenil da Fundação António Aleixo, insufláveis, pinturas faciais e feira de 

produtos alusivos à mascote Abelha Zita; 

 

 Marchas Populares de Quarteira – 12, 23 e 28 - grupo de 55 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. No dia 4 de Agosto realizou-se um 

passeio ao Badoca Park na qual todos os marchantes tiveram oportunidade de 

participar; 
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 Dia dos Avós – convívio intergeracional com sessão fotográfica; 

 "Arraial de Verão" - Festa Final de ano letivo - crianças, pais, colaboradores e familiares 

reuniram-se num fantástico arraial que contou com atuações dos pequenos artistas - 8 

Agosto; 

 S. Martinho – produtos confecionados pelas crianças com frutos de Outono (doces, 

compotas, bolos e sumos)- 11 Novembro; 

 Halloween – concurso e exposição de abóboras – 31 de Outubro; 

 Dia Nacional do Pijama – cinema de pijama, exposição de fotografias pais e filhos de 

pijama - 20 Novembro; 

 Festa de Natal “Ajudem o Pai Natal” -12 Dezembro; 

 

 Participação na campanha de solidariedade Cabazes de Natal 2014; 

 Festa de Natal pelo Grupo de Ballet e Dança Contemporânea  – 18 Dezembro; 
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2.8   Animação Desportiva/ Escola de Artes Raizes  

 

 Ginástica Geral (Senhoras e Senhoritas) – 20 clientes mensais; 

 Ballet Clássico e Dança Contemporânea – 25 clientes mensais;

 

 Hip-Hop – 10 clientes mensais; 

 

 Cordas – 9 clientes mensais; 
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2.9 Banco de Tempo 

O Banco de tempo – agência de Quarteira teve como objetivo promover o apoio à família e a 

conciliação entre a vida profissional e familiar, construir uma cultura de solidariedade, 

promover o sentido de comunidade e a construção de relações sociais, valorizar o tempo e o 

cuidado dos outros e estimular os talentos e capacidades de cada um. 

No âmbito desta iniciativa foram cedidas as instalações para reuniões dos membros e foi 

disponibilizado apoio de um psicólogo da instituição na realização das entrevistas de seleção 

dos futuros membros da agência. 

 

Em Dezembro de 2014, o Banco de Tempo contava com 96 membros inscritos e foram 

trocadas ao longo do ano um total de 204 horas. 

 

2.10  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 -20 

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 35 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 é 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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2.11  Atividades Literárias 

 

 Lançamento do Livro " Zita no Seu Aniversário" 

Lançamento do livro sobre a Mascote da Fundação António Aleixo - "Zita no seu aniversário" 

da autoria de Sandra Torres (funcionária da instituição) e com ilustração de Ana Monteiro. 

 A apresentação contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Loulé- Dr. Vítor 

Aleixo, do representante do Montepio Geral - Dr. Bruno Reis, da representante da editora Ver 

o Verso - Selma Cazes, do Presidente da Fundação António Aleixo - António Silva Lopes e do 

representante do Rotary Clube de Almancil - José Vargas Galamba. 

 

 

Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Centro Comunitário António Aleixo contou 

com o seguinte quadro de pessoal: 

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

 1 Psicólogo; 

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

 3 Educadores de Infância; 

 1 Responsável de recursos humanos (comum a outras respostas sociais); 

 1 Educador Social; 

 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 1 Rececionista; 

 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;  

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

 1 Motorista de Pesados; 

 8 Monitores (regime avença). 
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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 33 clientes. 

 

Foram prestados os seguintes serviços: alimentação (21 clientes), higiene pessoal (25 clientes), 

higiene habitacional (16 clientes), tratamento de roupa (21 clientes) e outros serviços, (33 

clientes), tendo como área de abrangência as freguesias de Quarteira, S. Clemente e S. 

Sebastião de Loulé. 

 

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.  

 

 

De segunda a sábado das 09H00 às 19H00 e aos domingos das 08H00 às 13H00, contou com 

um quadro de pessoal constituído por: 

 

 1 Diretor Geral (comum a outras respostas sociais); 

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

 1 Responsável Recursos Humanos (comum a outras respostas sociais); 

3. Serviço de Apoio Domiciliário 
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 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; 

 

 

 

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 08H00 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2014, 

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. 

 

Atividades Desenvolvidas: 

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 creche, bem como a 

readaptação das crianças que já frequentavam a instituição no ano letivo anterior. Durante 

4. Creche “Espaço Infantil” 
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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. 

Inserido no Projeto Educativo 2012/2015 com o tema “Planeta Sustentável”, o Espaço 

Infantil planeou as atividades para este ano, de acordo com o subtema “ Animais do Zoo”. 

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. 

 

A creche Espaço Infantil ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente música, 

psicomotricidade, yoga para crianças, baby mobe, gymboree e inglês. 

 

Para além destas atividades, foram desenvolvidas algumas iniciativas direcionadas às crianças 

e à familia: 

 Ação de sensibilização cinesioterapia – dirigida pela fisioterapeuta Silvana Rodrigues - 

3 Janeiro; 

 Comemoração do Dia dos Reis - lanche convívio com desfile de coroas – 6  de Janeiro;  

 Heróis da Fruta – participação no projeto heróis da fruta com realização de um hino 

alusivo à alimentação saudável; 

 Carnaval – participação no Desfile de Carnaval Infantil, organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé, na avenida José da Costa Mealha, com o tema “Leões em Festa”. 
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crianças vestiram-se de leõezinhos e os pais de domadores de leões. Realizou-se 

também um Baile de Carnaval Infantil - 28 Fevereiro; 

 

 Dia do Pai – jogo de futebol entre pais, assistido pelas crianças - Pavilhão 

Gimnodesportivo de Loulé - 19 de Março; 

 Acão de sensibilização "Aquisição e desenvolvimento da linguagem" – dirigida pela 

terapeuta da fala Carina Silva - 27 de Março; 

 13.º Noite Mágica “Os ovinhos misteriosos” – sessão de cinema com pipocas doces 

para assistir a um filme alusivo à Páscoa, com realização e produção da equipa 

pedagógica - 11 de Abril; 
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 Dia da Mãe – aula de Ginástica/Zumba para mães e crianças - Pavilhão 

Gimnodesportivo de Loulé - 5 de Maio; 

 

 Espaço Infantil Sem Carros – as famílias deixaram os carros em casa e participaram 

num Peddy Paper na cidade de Loulé, com ponto de partida no Mercado Municipal e 

chegada ao Espaço Infantil. A Guarda Nacional Republicana colaborou com esta 

iniciativa amiga do ambiente e nessa manhã, os lugares reservados para os clientes do 

Espaço Infantil, foram ocupados por cavalos - 15 de Maio; 

 

 Dia da Criança –manhã diferente passada na Praia da Falésia em Vilamoura com mini 

concerto para crianças, sessão de yoga em família, concurso de construções em areia e 

largada de balões - 1 Junho; 
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 Passeio Carroça  - passeios de carroça a cavalo com as crianças, animados com o 

professor de música, que tocou e cantou ao vivo durante os passeios - 20 de Junho; 

 Festa final  – dramatização de uma historia sobre animais, num cenário alusivo ao Zoo 

ecológico, com apresentações das crianças demonstrando as suas aprendizagens - 

Anfiteatro António Aleixo - 18 de Julho; 

 

  Jantar final/Gala Mágica/14.º noite mágica anos 80 – jantar especial para as famílias, 

abrilhantado com muitos momentos musicais, teatrais e de comédia - restaurante 

Museu - 24 de Julho ; 

 

 5º Aniversário do Espaço Infantil - creche aberta às famílias da comunidade, onde 

foram desenvolvidas diversas atividades: hora do conto, sessões de psicomotricidade, 

aulas de dança e inglês, sessões de culinária, pinturas faciais, modelagem de balões, 

insuflável, realização de uma peça de teatro - 26 de Outubro; 

 

 Dia da Alimentação - realização de diversas atividades em todas as salas da instituição 

(exceto nos berçários), tais como a confeção de sopa, gelatina e salada de fruta, tendo 

como objetivo principal fomentar hábitos alimentares saudáveis - 16 de Outubro;  
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 Halloween – "Feirinha da Abóbora" - exposição de acessórios e doces elaborados pelas 

crianças e sessão fotográfica com as crianças mascaradas, alusiva ao dia  31 de 

Outubro; 

 

 Dia de São Martinho - conto e dramatização de histórias sobre a castanha e o dia de 

São Martinho, atividades de expressão plástica e visita de um vendedor de castanhas à 

instituição - 11 Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama - crianças e colaboradores vieram para o Espaço Infantil 

vestidos de pijama e assim passaram todo o dia; decoração de almofadas pelos pais 

para cenário construído pelos colaboradores, onde decorreu, no período da manhã, 

uma sessão fotográfica - 20 Novembro; 
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 Desfile dos Pais Natal: participação no desfile dos Pais Natal organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé; 

 

 Festa de Natal – representação pelos pais de uma história de Natal na qual o Pai Natal 

decidiu mudar os seus hábitos alimentares com a ajuda dos duendes - Centro 

Paroquial de Loulé -  11 de Dezembro; 

 

 Visita à Aldeia dos Sonhos - visita à Aldeia dos Sonhos e participação na Hora do Conto 

- 17 Dezembro ; 
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 Lanche de Natal - lanche convívio com visita do Pai Natal e da Abelha Zita - 18 

Dezembro; 

 

 Diversas visitas à biblioteca Municipal, ao Mercado Municipal e ao Parque Municipal 

de Loulé; 

 Vai e Vem – troca e partilha de informações relativas ao dia-a-dia/ semana das 

crianças, entre pais e educadores, através de um caderno que vai e vem da creche 

para casa – desde Janeiro 

 Reuniões com pais – realizaram-se reuniões individuais com todos os pais das crianças 

que frequentam a creche, com vista à transmissão de informação acerca do plano 

Individual dos seus filhos e da avaliação dos Projetos Pedagógicos – periodicidade 

semestral. 

 

A creche  Espaço Infantil funcionou de segunda a sexta-feira entre as 07H45 e as 

19H30 e contou com um quadro de pessoal constituído por: 

 

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

 7 Educadores de Infância; 

 17 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); 

 2 Auxiliar de Serviços Gerais (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 07H45 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2014, 

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, dança criativa e natação.  

 

Para além destas atividades, foram desenvolvidas algumas iniciativas direcionadas às crianças 

e à familia: 

 Ação de sensibilização cinesioterapia – dirigida pela fisioterapeuta Silvana Rodrigues - 

3 Janeiro; 

 

5. Educação Pré-Escolar "Espaço Infantil"                               
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 Comemoração do Dia dos Reis - lanche convívio com desfile de coroas – 6  de Janeiro;  

 Heróis da Fruta – participação no projeto heróis da fruta com realização de um hino 

alusivo à alimentação saudável; 

 Carnaval – participação no Desfile de Carnaval Infantil, organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé, na avenida José da Costa Mealha, com o tema “Leões em Festa”. 

As crianças vestiram-se de leõezinhos e os pais de domadores de leões. Baile de 

Carnaval Infantil - 28 Fevereiro; 

 Dia do Pai – jogo de futebol entre pais, assistido pelas crianças - Pavilhão 

Gimnodesportivo de Loulé - 19 de Março; 

 

 Acão de sensibilização "Aquisição e desenvolvimento da linguagem" – dirigida pela 

terapeuta da fala Carina Silva - 27 de Março; 

 13.º Noite Mágica “Os ovinhos misteriosos” – sessão de cinema com pipocas doces 

para assistir a um filme alusivo à Páscoa, com realização e produção da equipa 

pedagógica - 11 de Abril; 

 Dia da Mãe – aula de ginástica/Zumba para mães e crianças - Pavilhão 

Gimnodesportivo de Loulé - 5 de Maio; 

 Espaço Infantil Sem Carros – As famílias deixaram os carros em casa e participaram 

num Peddy Paper na cidade de Loulé, com ponto de partida no Mercado Municipal e 

chegada ao Espaço Infantil. A Guarda Nacional Republicana colaborou com esta 
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iniciativa amiga do ambiente e nessa manhã, os lugares reservados para os clientes do 

Espaço Infantil, foram ocupados por cavalos - 15 de Maio; 

 Dia da Criança –manha diferente passada na Praia da Falésia em Vilamoura com mini 

concerto para crianças, sessão de yoga em família, concurso de construções em areia e 

largada de balões - 1 Junho; 

 

 Passeio Carroça  - passeios de carroça a cavalo com as crianças, animados com o 

professor de música, que tocou e cantou ao vivo durante os passeios - 20 de Junho; 

 Festa final  – dramatização de uma historia sobre animais, num cenário alusivo ao Zoo 

ecológico, com apresentações das crianças demonstrando as suas aprendizagens - 

Anfiteatro António Aleixo - 18 de Julho; 

  Jantar final/Gala Mágica/14.º noite mágica anos 80 – jantar especial para as famílias, 

abrilhantado com muitos momentos musicais, teatrais e de comédia - restaurante 

Museu - 24 de Julho; 
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 5º Aniversário do Espaço Infantil - creche aberta às famílias da comunidade, onde 

foram desenvolvidas diversas atividades: hora do conto, sessões de psicomotricidade, 

aulas de dança e inglês, sessões de culinária, pinturas faciais, modelagem de balões, 

insuflável, realização de uma peça de teatro - 26 de Outubro; 

 

 Dia da Alimentação - realização de diversas atividades em todas as salas da instituição 

(exceto nos berçários), tais como a confeção de sopa, gelatina e salada de fruta, tendo 

como objetivo principal fomentar hábitos alimentares saudáveis - 16 de Outubro; 

 

 Halloween – "Feirinha da Abóbora" - exposição de acessórios e doces elaborados pelas 

crianças e sessão fotográfica com as crianças mascaradas alusiva ao dia -  31 de 

Outubro; 
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 Dia de São Martinho - conto e dramatização de histórias sobre a castanha e o dia de 

São Martinho, atividades de expressão plástica e a visita de um vendedor de castanhas 

à instituição - 11 Novembro; 

 

 Dia Nacional do Pijama - crianças e os colaboradores vieram para o Espaço Infantil 

vestidos de pijama e assim passaram todo o dia; decoração de almofadas pelos pais 

para cenário construído pelos colaboradores, onde decorreu, no período da manhã, 

uma sessão fotográfica - 20 Novembro; 

 Desfile dos Pais Natal: participação no desfile dos Pais Natal organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé; 

 Festa de Natal – representação pelos pais de uma história de Natal na qual o Pai Natal 

decidiu mudar os seus hábitos alimentares com a ajuda dos duendes - Centro 

Paroquial de Loulé -  11 de Dezembro; 
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 Visita à Aldeia dos Sonhos - visita à Aldeia dos Sonhos e participação na Hora do Conto 

- 17 Dezembro; 

 

 Lanche de Natal - lanche convívio com visita do Pai Natal e da Abelha Zita - 18 

Dezembro; 

 Diversas visitas à biblioteca Municipal, ao Mercado Municipal e ao Parque Municipal 

de Loulé; 

 Vai e Vem – troca e partilha de informações relativas ao dia-a-dia/ semana das 

crianças, entre pais e educadores, através de um caderno que vai e vem da creche 

para casa; 

 Reuniões com pais – realizaram-se reuniões individuais com todos os pais das crianças 

que frequentam a creche, com vista à transmissão de informação acerca do plano 

Individual dos seus filhos e da avaliação dos Projetos Pedagógicos – periodicidade 

trimestral. 

 

A sala de Educação Pré-escolar do  Espaço Infantil funcionou de segunda a sexta-feira 

entre as 07H45 e as 19H30 e contou com um quadro de pessoal constituído por: 

 

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

 1 Diretor Pedagógico (acumula funções de educador de Infância); 

 1 Ajudante de Ação Educativa; 

 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais); 
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 1 Ajudante de Cozinha (comum a outras respostas sociais); 

 2 Auxiliar de Serviços Gerais (comum a outras respostas sociais); 

 4 Monitores em regime de avença. 

 

 

 

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 2014, 

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. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

A prática pedagógica no primeiro mês visou essencialmente a harmoniosa adaptação e 

integração das crianças na creche. 

 

A temática do Projeto Educativo para o Triénio 2012-2015 foi “Planeta Sustentável”, tendo 

sido escolhida como sub-temática “A Cidade”. 

 

6. Creche “Os Meninos do Aleixo” 
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A creche “Os Meninos do Aleixo” ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente 

música, inglês, ginástica infantil, dança criativa e gymboree. 

 

Foram desenvolvidas inúmera atividades direcionadas às crianças e à família, das quais 

destacamos: 

 Dia de Reis – desfile dos reis magos, degustação de bolo-rei e cantorias - 6 de Janeiro; 

 Carnaval: exposição de Carnaval com trabalhos elaborados pelas crianças; Baile " A 

Noite estava mascarada": jogos para pais e filhos, karaoke, pinturas faciais, 

barraquinhas de comes e bebes; 

 Dia do Pai – "A tropa do Papá" - percurso de obstáculos e exercícios de atividade física; 

 

 Comemoração da Páscoa – caça aos ovos, pintura de ovos de Páscoa e confeção de 

folares - Março; 
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 Dia da Mãe – Mamã Zen– massagens, aulas de tai-chi, máscara de pepino, lanche zen 

 Dia da Criança – piquenique no jardim, pista de água, insuflável, "color run da 

criançada"- 2 Junho; 

 Dia dos Avós - avós e netos embelezaram-se para uma sessão fotográfica memorável - 

26 Julho; 

  Festa Final de Ano – “Arraial de Verão"; "O verão na Fundação é Fixe": piscina, passeio 

de charrete, slide para a pequenada, pista de água, insuflável"; 

 Hallowen - concurso e exposição de abóboras assustadoras – 31 de Outubro; 

 

 S. Martinho – Feira de S. Martinho - produtos confecionados pelas crianças e com 

frutos de Outono (doces, compotas, bolos e sumos)- 11 Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama – cinema de pijama, exposição de fotografias "pais e filhos de 

pijama" - 20 Novembro; 
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 Festa de Natal “Ajudem o Pai Natal” -12 Dezembro 

 

 

Para o desenvolvimento de todas as atividades descritas, a Creche “Os Meninos do Aleixo” 

contou com o seguinte quadro de pessoal: 

 

 1 Diretor Geral (comum a outras respostas sociais) 

 1 Diretor Técnico (comum a outras respostas sociais); 

 4 Educadores de Infância; 

 9 Ajudantes de Ação Educativa; 

 1 Responsável de Recursos Humanos (comum a outras respostas sociais); 

 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 

 4 Monitores em regime de avença. 
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O PAQPIEF foi criado através da portaria 272/2012 de 04 de Setembro de 2012 com objetivo 

de favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória a e a certificação escolar e 

profissional de menores a partir dos 15 anos em situação de abandono e ou elevado 

absentismo escolar. 

 

Este programa pretende promover a inclusão social de jovens mediante a criação de respostas 

integradas, designadamente socioeducativas e preventivas de prevenção e combate ao 

abandono e insucesso escolar, favorecendo o cumprimento da escolaridade obrigatória e a 

certificação escolar e profissional. 

 

Através deste projeto foi possível colocar a funcionar duas turmas, em áreas geográficas 

distintas. A primeira na Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres em Quarteira e a segunda  na 

Escola EB 2/3 Eng.º Duarte Pacheco em Loulé, nas quais foi possível integrar 37 jovens  no 

decorrer do ano letivo.  

 

Pretendeu-se com a execução deste modelo de projeto educativo, “(co)construir uma “escola” 

diferente daquela que estes jovens já conheciam, facilitando-lhes uma nova oportunidade para 

concluir a escolaridade obrigatória e fundamentalmente, um espaço em que pudessem  

desenvolver um perfil de competências emocionais, pessoais, sociais e escolares 

enriquecedores e lhes tenha servido  como instrumento para a construção de um projeto de 

vida autónomo.  

 

No sentido de levar a cabo a persecução do objetivo geral deste projeto, foram desenvolvidas 

as seguintes ações: 

 

 

 LIGA-TE AOS TRILHOS –ações de sensibilização e de mobilização da comunidade: 

 - Espreitar a Escola - 2 e 3 Abril; 

7. P I E F                                           

Programa Integrado de Educação e Formação 
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- Jornal TRILHOS - Edição trimestral de um jornal com o objetivo de dar a conhecer o 

trabalho realizado no âmbito do PIEF mas também de desmitificar os pré-conceitos 

existentes na comunidade escolar relativamente a estes jovens; 

 

- Facebook - ao longo do ano; 

- House to house -entrega de bens alimentares individualmente a famílias carenciadas; 

- Natal Solidário - entrega de presentes de Natal a jovens da turma PIEF; 

- Exposição "(Des)construir a Arte" -  31 de Março a 07 de Abril - Biblioteca Municipal 

Sophia de Mello Breyner Andresen - exposição de trabalhos efetuados pela turma PIEF 

(Loulé) baseada no alfabeto de símbolos de José de Guimarães; 
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 PAIS EM AÇÃO – Informação e sensibilização de pais e encarregados de educação e 

realização de ações de reforço de competências parentais, de animação 

socioeducativa e de promoção da relação escola-família;  

 PARTILHA E TRILHA – Sessões de treino de competências pessoais e sociais para 

alunos, abordando diversas temáticas: 

- Visita IPDJ Faro -Namorar com fair play  (Projeto educar para a não violência); 

 - Os trilhos vão ao Cinema - visita ao cinema; 

 - Ação de sensibilização sobre Comportamentos de risco  - Parceria com CPCJ; 

 - Sessão de Esclarecimento sobre Promoção de hábitos de higiene - Parceria 

 com Centro de Saúde de Loulé; 

 - Sessões de Esclarecimento sobre Promoção de hábitos de saúde - Parceria 

 com Centro de Saúde de Loulé - 4 sessões;  

 - Ações de sensibilização sobre Promoção Escola Contra a Pobreza -  Parceria 

 com a EAPN -4 sessões  

 

- Visita aos Bastidores do Carnaval de Loulé 19/02/2014; 

 

  

- Projeto de Dança Cigana - 21/02/2014; 
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- Visita de Estudo - Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do  Peral - 

28/01/2014 e 29-01-2014; 

 

- Visita de Estudo - Cozinha do McDonals´s de Vilamoura - 06-02-2014 e 27/03/2014; 

- Ação de esclarecimento sobre Plano Familiar de Emergência e Kit de  Emergência- 

Parceria com Proteção Civil - 20-02-2014; 

- Sessão de esclarecimento sobre Saúde Mental na Adolescência - a depressão  - 

parceria com UNIR- 13-03-2014; 

- Visita de Estudo à Exposição (Des)construir a Arte - Biblioteca Municipal de  Loulé - 

01-04-2014; 

- Sessão de esclarecimento - O exército vem à nossa sala (Centro de recrutamento de 

Faro) - 22-04-2014; 

 



Relatório de Contas 2014   

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

 
42 

- Sessão de esclarecimento - Psicólogo na Escola, para quê? - 05-05-2014; 

- Visita de Estudo ao Comando da GNR de Loulé - 06-05-2014; 08-05-2014; 05-06-2014; 

- Sessões de esclarecimento sobre A sexualidade - Parceria com MAPS - 2 sessões; 

- Visita de Estudo - Teatro das Figuras - peça de teatro - ciclo de concertos pedagógicos 

- 13-05-2014 e 02-04-2014; 

- Visita de Estudo aos Bombeiros Municipais de Loulé - 20-05-2014; 

 

 

- + Iniciativa 2014 -Orientação e Formação Profissional 06/05/2014; 

- Visita de estudo às Fontes de Alte - 27-05-2014; 
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- Visita de estudo ao Zoomarine - 02-06-2014; 

- Sessão de esclarecimento sobre A Toxicodependência - Parceria com ARS  -  05-06-

2014; 

 

- Passeio de barco - Jet Boat  - 06/06/2014; 

 

EDUCAR EM FAMÍLIA – Realização de visitas domiciliárias e de sensibilização para 

reforço das competências parentais:  

 Sessão de esclarecimento - Bullying e Cyberbullying - Escola Segura de Loulé - 

25-02-2014; 

 Sessões sobre Saúde e Higiene Pessoal, Hábitos Alimentares, Gestão 

Doméstica e Cidadania (Março, Abril, Maio e Junho); 

 
 

 

APRENDER A FAZER E SER – Realização de atividades lúdicas e sociopedagógicas com 

vista a uma intervenção individualizada que possibilite a certificação escolar e 

profissional dos jovens  

 Ser Solidário - voluntariado social; 
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 Natal de Todas as Cores - construção de enfeites natalícios para decoração da 

escola; 

 Aluno do mês - promoção do reforço positivo e incentivo à motivação no 

empenho escolar; 

 O Meu Projeto de Vida - deslocação dos jovens ao IEFP para familiarização 

com os serviços; 

 

Este projeto contou com a colaboração de duas Técnica e Intervenção Local contratadas pela 

instituição e teve o seu término a 31 de Agosto de 2014. 
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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 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 2014 foram confecionadas e distribuídas para consumo no domicilio 35275 

refeições a famílias de Quarteira. Para o desenvolvimento desta atividade a instituição 

recorreu aos recursos materiais e humanos já existentes nas outras respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cantina Social 
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A Secção de Comunicação e Animação visa 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. 

 

 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; 

 

 

 

 

 

9. Seção de Animação e Comunicação 
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 Atividades de animação e recolha de fundos 

o Entre 24 de julho e 17 de Agosto a Fundação António Aleixo esteve 

presente na 4ª edição do Festival Internacional de Sangrias e 

Gastronomia Ibérica que decorreu nos Jardins do Casino de Vilamoura, 

através de um stand de vendas de artigos produzidos nas atividades da 

instituição e de merchandising da Abelha Zita. Num dos dias a mascote 

também marcou presença no festival, alegrando e animando os presentes. 

o Feira de Natal Quarteira – participação da instituição no dia 6 de 

Dezembro numa feira organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, 

através de participação no presépio vivo, na decoração efetuada pelas 

crianças com árvores de Natal, na dinamização de duas bancas com venda 

de bolos/doces e merchandising/produtos elaborados pelas crianças e 

ainda da participação do grupo de cordas, hip hop e ballet da instituição; 

 

 

 Organização de campanhas de recolha 

o Recolha de Géneros Alimentares - no âmbito das campanhas de recolha 

de alimentos realizadas pelo Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, a 

instituição participou nos dias 31 de Maio e 1 de Junho e 29 e 30 de 

Novembro, através da organização da equipa de recolha nas superfícies 

comerciais- “Lidl”, “Continente” e “Pingo Doce” em Quarteira” e ainda 

através da cedência de carrinhas para transporte dos produtos recolhidos - 
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participaram nestas campanhas de recolha de alimentos cerca de 90 

voluntários da instituição; 

 

o 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;  

 

o 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. Este 

ano a instituição associou-se também à pequena lutadora Miriam, 

recolhendo tampinhas e promovendo uma pequena festa com a Abelha 

Zita para proceder à entrega das mesmas; 

 

o 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; 

o Campanhas de Recolha de Roupas em 2ª mão  
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o Recolha de Manuais Escolares – Setembro; 

o 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 Animação Infantil, vestiram o seu pijama a rigor para comemorar esta 

data. Através do emalheiro entregue a todas as crianças, a FAA angariou 

cerca de 700,00€ para esta causa solidária; 

 

 Campanhas Solidárias Promovidas por Terceiros 

o LIDL e CIA - Campanha MAIS PARA TODOS - angariação de bens 

alimentares junto dos clientes e entrega de 1 bem alimentar pelo LIDL por 

cada 5 bens doados pelos clientes- Loja LIDL Fonte Santa- entre 27 de 

Março e 23 de Abril; 

o 3ª Edição do Troféu Ricardo Santos com verbas a reverter para a FAA – 

Oceânico Victoria Golf Course - Vilamoura - angariação de  €9.921,59-  3 

de Agosto; 
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o Projeto Equipa Worten 2014 - oferta de eletrodomésticos novos à 

Fundação António Aleixo - Outubro; 

 

o Glassdrive - entrega à FAA de alimentos e brinquedos angariados em 

campanhas junto dos seus clientes- Dezembro; 

 

o ERA Imobiliária - Vilamoura -entrega de alimentos e brinquedos 

angariados em campanhas junto dos seus clientes - Dezembro; 
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o Fidelidade Mundial - recolha de 20 cabazes de Natal pela seguradora junto 

dos seus colaboradores, cabazes estes que foram oferecidos à instituição 

para doação a famílias carenciadas - Dezembro; 

 

 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. Este ano, para além de ter sido alargada a variedade de 

 produtos com a imagem da Abelha Zita (óculos de sol, copos, escovas de dentes, t-

 shirts, bonés, etc.), foi editado o Livro "Zita no seu Aniversário" da autoria de Sandra 

 Torres e ilustração de Ana Monteiro. Este livro contou com o apoio do Montepio Geral 

 e da Editora Ver o Verso. 

 Passeios Convívio /Excursões 

o Foi planeado um Passeio Convívio a Lisboa para assistir ao Musical de 

Filipe La Feria - Robin dos Bosques no dia 30 de Março, mas por falta de 

número mínimo de participantes, o referido passeio não se realizou. 

 

 Marketing Interno 

o Convívio de Reis - jantar convívio entre colaboradores da FAA, realizado 

no centro comunitário, que contou com a apresentação da pequena peça 

de Teatro "Um presente de Natal" desenvolvida por alguns funcionários - 6 

Janeiro 
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o Carnaval de Loulé - pelo quarto ano consecutivo, um grupo de 40 

colaboradores da FAA, juntamente com amigos e familiares, participou no 

Corso de Carnaval de Loulé promovido pela Câmara Municipal de Loulé 

nos dias 1,2 e 4 de Março, através de um grupo de dança e um carro 

alegórico.  

   

o 5.º aniversário do Espaço Infantil – para comemorar os seus 5 anos, o 

Espaço Infantil abriu as portas à comunidade para dar a conhecer um 

pouco do trabalho e para mais um dia de convívio com as crianças e suas 

famílias. Com atividades como música para pais e filhos, hora do conto, 

psicomotricidade, dança, cozinha, uma aula de inglês, fantoches, 

modelagem de balões, pinturas faciais e insuflável, passámos um Domingo 

em grande.; 

o Passeio Convívio entre colaboradores e familiares - nos dias 15 e 16 de 

Novembro, a Fundação António Aleixo voltou a organizar um passeio 

convívio entre os seus colaboradores. Évora, Vila Viçosa, Castelo de Vide e 

Marvão foram os locais  visitados que ficarão para sempre na memória 

desta grande família. 
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 Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres - Quarteira; 

 Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco - Loulé; 

 Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita- Loulé; 

 Agrupamento de Escolas António de Sousa Agostinho - Almancil; 

 Agrupamento de Escolas D. Dinis - Quarteira; 

 Aquashow; 

 Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé; 

 Associação de Solidariedade com as Crianças Carenciadas do Algarve; 

 Associação DOINA; 

 Associação Existir; 

 Associação para o Planeamento da Família; 

 Associação Poeta Aleixo; 

 Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen; 

 Câmara Municipal de Loulé;  

 Casa da Cultura de Loulé; 

 Casa da Primeira Infância; 

 Centro Comunitário de Salir; 

 Centro de Animação e Apoio Comunitário de Alte; 

 Centro de Saúde de Loulé; 

 Centro Paroquial e Social de Loulé; 

 Clube Juventude Campinense; 

 Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em risco do Município de Loulé; 

 Competir - Formação e Serviços; 

 Escola Profissional de Faro; 

 Escola Secundária de Loulé; 

 Escola Profissional Dr. Cândido Guerreiro - Alte; 

 Graal; 

 Hospital Distrital (Central) de Faro; 

 Inframoura; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Loulé; 

 Instituto de Reinserção Social; 

10. PARCERIAS   
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 Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 

 Instituto Português da Juventude; 

 Instituto Universitário D. Afonso III; 

 Intervenção Precoce na Infância - Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares - Direção de Serviços da Região do Algarve;  

 Junta de Freguesia de Quarteira; 

 Junta de Freguesia de S. Clemente; 

 Junta de Freguesia de S. Sebastião; 

 Loulé Concelho Global – Empresa Municipal; 

 Louletano Desportos Clube; 

 Médicos Particulares; 

 Rotary Clube de Loulé; 

 Rotary Internacional de Almancil; 

 Rugby Clube de Loulé; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; 

 Universidade do Algarve; 

 Valor por Medida. 

 


