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Festa Final Ano 

Letivo 2015/2016 

Realizou-se no dia 18 de junho, 
da parte da tarde, a festa de 
final do ano letivo 2015/2016 
da creche e do pré-escolar da 
Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde. Com o jardim ornamen-
tado com motivos alusivos aos 
Santos Populares, com o palco 
e o som montados, os nossos 
pequenos atores, devidamente 
orientados pelas suas realizado-
ras, desfilaram para o muito 
público presente, nomeada-
mente, pais, encarregados de 
educação, familiares, amigos e 
dos elementos dos órgãos soci-
ais da Liga. Os temas das diver-
sas salas, foram os seguin-
tes: desfile de moda, noivos 
de S. António, os manjericos, os 
bombeiros, os veraneantes e ao 
compositor Vivaldi. Foram en-
tregues os diplomas aos finalis-
tas e foi passado um filme  
das atividades letivas e lúdicas 
ocorridas neste ano letivo, que 
foi muito aplaudido.  
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Mensagem 

Do Presidente 
O ano letivo 2015/2016 decorreu 
dentro das previsões da Direção. 
Quando se elabora o Plano de Ativi-
dades para novo ano letivo são pro-
gramadas atividades internas e ex-
ternas a desenvolver ao longo de 
todo ano, nem sempre se conse-
guem cumprir todos os objetivos, 
este ano por exemplo o período de 
praia não foi conseguido.  
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Arraial Festa 
Final Ano 

Para festejar o Final do Ano Leti-
vo 2015/2016, a Liga dos Amigos 
da Quinta do Conde, realizou um 
arraial a culminar mais um ano 
de atividades da creche e do pré-
escolar . 

Foi uma tarde com muita alegria, 
animação e de convívio devida-
mente acompanhados por cara-
cóis, bifanas, pica-pau, pipis, im-
perial, sumos, etc. No fi-
nal assistiu-se ao Áustria-
Portugal. Mais uma vez as cola-
boradoras da instituição deram o 
seu contributo para a organiza-
ção e realização deste evento, às 
quais, os elementos presen-
tes dos órgãos sociais da Liga 
ficam muito agradecidos. Tam-
bém o nosso obrigado a todos os 
pais e encarregados de educação, 
familiares e amigos que nos privi-
legiaram com a sua presença. 
A todos bem hajam! 



Mensagem do Presidente 
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Temos de repensar sobre a razão deste 
incumprimento com bastante antecedên-
cia, a atividade terá de estar assegurada 
no que respeita a transporte e custos, 
bem como quais as crianças que os en-
carregados de educação desejam que 
seus educandos beneficiam de duas se-
manas de praia. 
Com este senão, podemos dizer que o 
ano em referência decorreu com norma-
lidade dentro do previsto. A saídas ao 
exterior são sempre programadas tendo 
em atenção a idade das crianças e os 
cuidados a ter para a seu bem estar e 
satisfação de todos. De salientar a saída 
ao Sesimbra Natura Park, onde estiveram 
54 crianças, com um elevado grau de 
satisfação durante toda a manhã. 
De salientar também a Festa de Final de 
Ano, que para além da boa disposição e a 
apresentação das salas pelos próprios 
meninos, o convívio sempre salutar entre 
todos, crianças, pais e outros familiares, 
colaboradoras, voluntários e alguns dire-
tores, aos quais eu agradeço em meu 
nome e da Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde. Como costumo dizer o calendário 
está sempre em permanente mudança, 
que nos obriga também a uma perma-
nente caminhada, por esta razão esta-
mos já a pensar no próximo ano letivo. 
As renovações de matriculas estão em 
marcha. Permitam-me solicitar aos pais 
cuja documentação está em falta a sua 
entrega o mais rápido possível, sob pena 
de não lhes ser renovada a matricula 
para o próximo ano. Temos pedidos no-
vos, que temos de dar resposta atempa-
damente. 
Relativamente ao Pré-Escolar temos es-
perança que nos seja alargado o Acordo 
de Cooperação para mais 25 lugares dai 
ainda não termos iniciado o processo de 
matriculas. 
Não posso deixar de falar sobre o Serviço 
de Apoio Domiciliário, que acaba por 
receber parecer favorável do Gabinete e 
Apoio a Programas para a utilização do 
espaço partilhado, aguardando-se o li-
cenciamento definitivo por parte da Se-
gurança Social para 40 utentes e, para o 
qual será lançada uma campanha de in-
formação para inscrições, com previsão 
de iniciação já para setembro deste ano. 
 

O Presidente da LAQC 
 José Anselmo 

 

 Actividades da Creche e Pré-escolar 

SALA PRÉ-ESCOLAR 
Sou criança sou Artista… 
é o tema do nosso projeto! 

Mais um ano que chega ao fim!...Pois é?!  
Mas as novidades ainda são muitas!!! Então vamos lá contá-las…! 
Desde o início até agora foram muitos os momentos divertidos, caminhamos 
juntos, às vezes com algumas lágrimas mas tudo se resolveu com um miminho. 
E porque somos os melhores do mundo, queremos partilhar convosco todos os 
nossos momentos!!! 
 O encanto sucedeu diariamente quando folheamos e conhecemos o nosso pro-
jeto curricular de sala “Sou criança…Sou Artista”, quando sentimos o perfume 
das suas atividades, que nós proporcionou um clima de comunicação aprendiza-
gem, procura de saberes entre adultos e crianças, facilitando a colaboração e 
presença das famílias na nossa sala. 
Os meninos da Sala do Pré-escolar vivenciaram o nosso projeto com pinturas, 
colagens, decalcagens, rasgagens, cortagem, grafismos, contato com o código 
da escrita, exploração de elementos da natureza, ouviram belas histórias, dan-
çaram e cantaram. Todos os dias alcançámos novas aprendizagens! 
A nossa festa final de ano foi fabulosa e foi realizada com tanto amor e dedica-
ção para os pais. 

Devemos agradecer tudo de bom que 
recebemos, aprendemos e ensinámos… 

e devemos recordar os erros!  
São estes que nos tornarão mais sábios. 

Desejamos boas férias a todos os meninos!!! 
Beijinhos das amigas: 

Carina Fernandes e Lurdes Santos. 

SALA AZUL 

Pé ante Pé, crescendo na Creche… 

Todo o trabalho desenvolvido na Sala Azul tem como grande objetivo promover 
o desenvolvimento integral da criança ao nível sócio afetivo, cognitivo e psico-
motor, valorizando acima de tudo as relações ricas e estimulantes entre as cri-
anças e com os adultos. 
Este foi um ano cheio de aprendizagens, brincadeiras e aventuras… 
Ser criança é acreditar que tudo é possível, e nós nunca cortámos asas… 
Ser criança é ser feliz com muito pouco… basta por exemplo uma revista, a feli-
cidade deles ao rasgarem as páginas é contagiante… 
Ser criança é tornar-se num gigante diante de obstáculos gigantescos… 
Ser criança é fazer amigos, mesmo antes de saber os seus nomes… 
Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias… e foram tantas vezes 
felizes… 
Na Sala Azul a equipa pedagógica ajudou a crescer, colocou sementes para o 
futuro, mas também cresceu muito… 

 Educadora de Infância: Teresa André—Auxiliar: Ana Mendes 

 
 

 

 

 

 



Formação Saúde 
e Segurança no Trabalho 

Para dar cumprimento ao estipulado 
na lei realizou-se no dia 28/5/2016 
uma formação sobre o Tema Saúde e 
Segurança no Trabalho, pela forma-
dora eng. Sara Boal.  
Foram abordados cinco temas: 
Conceitos básicos de Segurança, Higi-
ene e Saúde; Análise de perigos na 
atividade; Avaliação de riscos profis-
sionais; Medidas de prevenção e pro-
teção; Sinalização e Segurança. 

Nesta formação estiveram presentas 
quase todas as colaboradoras da Ins-
tituição assim como elementos da 
direção. 

C O N V O C A T Ó R I A 

Nos termos e ao abrigo do número1 
do Art.º 19.º dos Estatutos da Liga 
dos Amigos da Quinta Conde, convo-
ca todos os Sócios em pleno gozo dos 
seus direitos a participar na Assem-
bleia Geral Extraordinária, a realizar 
no dia 19 de julho de 2016, pelas 
21.00 horas no Edifício Creche da 
LAQC, na rua Ilha do Porto Santo – 
Pinhal do General, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1 – Autorização P/ Prorroga-
ção do Prazo de Financiamento ao 
Abrigo do LCAES. 
Ponto 2 – Ratificação do Regulamen-
to Interno do SAD. 
Ponto 3 –  Informações.  
De acordo com o n.º 20.2 do Artigo 
20.º dos Estatutos se à hora marcada 
não houver quorum a Assembleia 
terá lugar passada meia hora com 
qualquer número de associados efec-
tivos. 
Quinta do Conde, 30 de junho de 
2016 

Mesa da Assembleia Geral 
O Presidente 

 
 
 
Germano Ó scar Amorim Barros 

Visita ao Natura 

Park Sesimbra 

No dia 30 mais de 50 crianças da 
creche e pré-escolar da Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde, visita-
ram o Sesimbra Natura Park. Como 
era de esperar houve muita anima-
ção e alegria por parte das crianças 
em conhecer este novo espaço de 
lazer e convívio do concelho de Se-
simbra. Também houve cansaço e 
pedidos de colinho por parte dos 
mais jovens. Foi uma manhã intensa 
mas que correu tudo bem com a 
participação das colaboradoras da 
Liga e da direção. Obrigado. 

Dia Internacional 
Da Criança 

O dia das crianças é reconhecido em 
várias nações ao redor do mundo 
para homenagear as crianças.  Dia 
Internacional da Criança a 1 de ju-
nho de 2016, que foi festejado pela 
creche e pré-escolar da Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde no nos-
so amplo jardim com muita alegria, 
brincadeiras e pulos nos insufláveis. 

Obrigado às nossas colaboradoras 
pela sua participação. 

 Actividades da Creche e 
Pré-escolar 

SALA BRANCA 

A explorar, a aprender e a crescer na 
Sala Branca 

Chegamos ao fim de mais um ano 
letivo. Ao longo do ano muitos foram 
os altos e baixos, muitas foram as 
vitorias e as derrotas, mas o que im-
porta é que na nossa sala não nos 
faltou a palavra de ordem – Amor e 
Aprendizagem. Isto porque a equipa 
tornou-se valiosa no que toca ao nos-
so desenvolvimento, porque cada 
uma delas tem um dom e esse dom 
quando é colocado ao serviço do ou-
tro, isso é Amor. 
Durante este ano letivo aprendemos 
muito, isto porque a nossa equipa de 
sala propunha-nos inúmeras ativida-
des que envolviam a exploração. E 
exploração porquê? Porque elas sa-
bem que nós crianças ao contactar-
mos com o meio que nos envolve 
aprendemos muito mais do que ape-
nas a falar dele. Desta forma, podía-
mos mexer nos objetos e assim ter 
contacto direto com o meio que nos 
envolve. Quem diria? Que iriamos 
aprender tanto na nossa primeira sala 
de creche. 
Pois é começamos no mês de janeiro 
com a exploração de gelo com muito 
frio, passamos pela exploração de 
terra na primavera com o tempo mais 
quentinho e terminamos em junho no 
espaço exterior com calor, sol e muita 
animação. Uma coisa é certa, através 
destas explorações segundo as ami-
gas crescidas conseguimos abordar 
todas as temáticas do nosso projeto 
pedagógico e que por sua vez estão 
presentes no plano anual de ativida-
des.  
Durante este ano vivemos momentos 
inesquecíveis repletos de emoções…
um obrigado é pouco para todas 
aquelas que nos acompanharam. 

Equipa pedagógica da sala: 
Catarina Farinha 

Vera Martins 
Continua na página 4 
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 Actividades da Creche e 
Pré-escolar 

SALA AMARELA 
Ao longo do ano letivo, as crianças da 
Sala Amarela realizaram várias ativi-
dades que lhes proporcionaram novas 
aprendizagens e conhecimentos le-
vando-os a uma viagem de novas des-
cobertas… aprender com arte. 
Foi possível ter a participação das 
famílias sempre que foi solicitado, em 
parceria comemorámos os dias festi-
vos, assim como, o dia dos avós, o dia 
da mãe, a semana da família e a expo-
sição itinerante, na qual os pais aderi-
ram com bastante empenho e dedica-
ção. As crianças da Sala Amarela tive-
ram também oportunidade de fazer 
uma visita ao Pólo de Leitura onde 
assistiram a um momento de conto, a 
qual viajaram pelo mundo da fantasia. 

E terminámos o ano letivo com a nos-
sa maravilhosa festa de final de ano 
onde as crianças representaram devi-
damente as nossas marchas popula-
res…que lindas foram as noivas e noi-
vos de Santo António vestidas com 
Arte! 

Educadora Rita—Auxiliar Filipa 

SALA VERDE 
A Arte de Brincar 

 e Descobrir 
 

 

 

 

Chegou o verão, o calor e com ele 

mais um final de ano letivo. Na Sala 

Verde já há um cheirinho a praia no ar 

e as crianças não param de dançar !!! 

Durante todo o ano foram realizadas 

atividades de acordo com o tema do 

Projeto de Sala “A Arte de Brincar e 

Descobrir”. O Projeto de Sala visou 

principalmente o desenvolvimento 

integral das crianças explorando a 

arte das mais diversas formas e em 

simultâneo pretendeu chamar a aten-

ção das crianças, dos pais e da comu-

nidade para a importância da recicla-

gem.  

O grupo de crianças da Sala Verde é 

muito alegre, dinâmico e esteve sem-

pre motivado e recetivo a participar  

Actividades da Creche e 
Pré-escolar 

SALA VERDE 
nas atividades pedagógicas propos-

tas durante o ano letivo. Desta for-

ma foi possível realizar a maioria 

das atividades planeadas. Destacam

-se algumas nas quais as crianças 

apresentaram entusiasmo especial: 

dia dos avós; dia mundial da alimen-

tação; dia dos reis; dia do pai e dia 

da mãe; visionamento da peça de 

teatro “Afinal o Íbis”; semana da 

família; saídas ao exterior (Sesimbra 

Natura Park e Pólo de Leitura) e 

finalmente a festa final de ano letivo 

onde as crianças se divertiram mui-

to representando os veraneantes da 

praia tão apreciada por todos. 

Agora é tempo de descansar até o 

novo ano começar! Boas Férias!!! 

Educadora Helena—Auxiliar Sandra 

Aniversários 2016 
Aniversariantes 
do mês de abril 

Arlindo Pereira Sampaio(5),  
Helena José Casinhas Ferreira(9), 
José Franco Baptista Anselmo(13) 

Aniversariantes 
do mês de maio 

Elizabete Rosado(10) 
António Joaquim Santos(11), Sara 
Maria da Cunha Oliveira(11), Lean-

dro Jorge Matos Anselmo(21) 

Aniversariante 
do mês de junho 

Carlos António N.de Azevedo(5) 

Aniversariantes 
do mês de julho 

José Maria Campeã Taveira, Victor 
de Jesus(20) 

 
 

 

Morada da LAQC 
Contatos 

Atendimento 
Morada 
Rua Ilha de Porto Santo, Edifício Cre-
che, 2975-235 Quinta do Conde 
Contatos 
Tel. 212104286 – 212106877 – Tlm.: 
963578374. 
Site 
www.laqcquintadoconde.org  
Correio eletrónico 
geral@laqcquintadoconde.org 
creche@laqcquintadoconde.org 
direccao@laqcquintadoconde.org 
Horário de atendimento  
Secretaria 
Horário de atendimento das 09h30 às 
13h00 e das 14h30 às 18h30 
Presidente da Direção 
Às terças-feiras das 16h30 às 18h00. 

 
Telefones úteis 

Centro de Saúde e Hospitais 
Centro de Saúde da Quinta do Conde  

Tel. 212 110940 
SAP Sesimbra  Tel. – 212 289 600 

Emergência 
Bombeiros Voluntários Sesimbra 

Tel. 212 228 250 
BV Sesimbra (Quinta do Conde) 

Tel. 212106174 
G.N.R. 

Quinta do Conde – Tel. 212 100 718 
Sesimbra – Tel. 212 289 510 

Fernão Ferro – Tel. 212 124 624 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

Tel. 212 101 022 
Gabinete Municipal da Quinta do Conde 

Tel. 212 109 470 
Gabinete Municipal de Sesimbra  

Tel. 212 101 022  

Ficha Técnica 
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Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  



 

 

 

 

 

 

           


