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Festa Abertura Ano  
Letivo 2017/2018 

Mais um ano letivo se iniciou com 
uma pequena festa de abertura do 
ano 2017/2018 da creche e pré-
escolar da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde. O Sr. Presidente 
da Direção da LAQC,  abriu a festa 
com um agradecimento pela pre-
sença dos pais e encarregados de 
educação, familiares e amigos. 

Continua na  página 3 

 Certificados  de Avaliação 
de Desempenho 

A direção da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde, mais uma vez de-
cidiu reconhecer e entregar certifi-
cados e home-
nagear com 
uma moldura 
alusiva à 
«Avalia-ção de 
Desempenho» 
as colaborado-
ras que no 
ano 
2016/2017 
obtiveram o 
nível de 
«Muito Bom +» e «Muito Bom».  

Continua na  página 3 
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Mensagem do Presidente 
Mais um ano letivo mais uma vez a 
Liga dos Amigos da Quinta do Conde 
a realizar a Festa de Abertura do Ano 
Letivo. Foi no dia 29 de Setembro, 
onde para além da apresentação de 
cada sala de Creche e Pré-Escolar, 
tivemos também este ano uma apre-
sentação de dança hip hop pelo Gru-
po UP12 CREW, do qual faz parte a 
professora que vai dar uma das ativi-
dades extracurriculares aos meninos 
do nosso pré-escolar neste ano lecti-
vo 2017/2018. 

Continua na  página 2 

Mensagem do Presidente 
Festa Abertura Ano Letivo 
2017/2018  
Convocatória Ass. Geral 
de Sócios Extraordinária 
Atividades da 
Creche e Pré-Escolar 
Coordenadora Pedagógica 
Entrega de Certificados de 
Avaliação de Desempenho 

Grupo de Dança 
hip hop anima 

a Festa de Início 
 do Ano Letivo 

A festa de abertura do início do  
ano letivo 2017/2018 da Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde foi 
abrilhantada por um grupo de 
dança de hip hop, os UP12 CREW 
que apresentaram duas coreogra-
fias muito interessantes e com 
muita alegria, que proporciona-
ram um bom espetáculo a todos 
os presentes na nossa festa. 

Hip Hop e danças urbanas sem 
fronteiras, para jovens a partir 
dos 13 anos. 

Carlos Azevedo 
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Mensagem do Presidente 

Continuação da página 1 

A abertura deste ano letivo também 
nos trás algumas alterações na entre-
ga e recolhas das nossas crianças da 
Creche, com exceção das crianças em 
Berçário que continuam com a entra-
da pela porta principal do edifício.  
A Instituição em 2013 com a amplia-
ção do edifício para o Pré-Escolar cri-
ou nova entrada pela Rua Cidade de 
Setúbal com espaço específico e com 
uma portaria, que só este ano nos foi 
possível afectar os recursos humanos 
indispensáveis ao serviço pretendido. 
Ainda não está concluído todo o pro-
cesso, mas está já em andamento a 
aquisição de uma cobertura em toldo 
para a entrada interna junto à porta-
ria, com a finalidade de abrigar as 
crianças e adultos em dias de chuva, 
bem como um corta-vento na referi-
da entrada, indo assim ao encontro 
de sugestões feitas por alguns pais 
que demostrarem preocupação por 
esta alteração. Como se previa veio 
trazer uma certa tranquilidade ao 
serviço de secretaria como já está a 
acontecer. 
O início do novo ano letivo em ter-
mos de adaptações decorreu com 
normalidade, pese embora a preocu-
pação da Direção na impossibilidade 
de não ter vagas em pré-escolar para 
todas as crianças que no ano letivo 
2016/2017 frequentaram a nossa 
Instituição, tendo até ponderado a 
possibilidade de abrir nova sala sem 
acordo de cooperação da Segurança 
Social, uma vez que por parte do Mi-
nistério de Educação o nosso licencia-
mento é para 75 lugares (três salas 
de 25 crianças). 
A Direção agradece a compreensão 
dos Pais/Encarregado de Educação 
nas alterações efectuadas, bem como 
a todos quantos nos privilegiaram 
com a sua presença na festa de aber-
tura do ano lectivo 2017/2018, este 
ano à sexta-feira, o que tornou muito 
difícil para muitos dos pais que estan-
do a trabalhar não dispuseram de 
tempo suficiente ou dispensa do tra-
balho para acompanhar os seus filhos 
neste evento. Esta observação ficou 
registada nos inquéritos respondidos 
num total de 52, sendo que 18 deles 
manifestaram que o horário foi desa-
dequado, correspondendo a 35%, 
que a Direção considera preocupan-
te, com necessidade de correção. 

Continua na página 3 
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Mensagem do Presidente 

Continuação da página 2 

Espera-se e deseja-se um ano lec-
tivo tranquilo com a participação 
de todos os intervenientes inter-
nos e externos envolvidos, espe-
rando uma maior participação dos 
Pais/Encarregados de Educação. A 
Direção Técnica e Direção da 
LAQC estão em permanente me-
lhoria no serviço que prestamos 
às meninas e meninos que nos 
foram confiados enquanto os seus 
pais procuram o sustento familiar 
nos seus locais de trabalho, com a 
certeza de que a Instituição procu-
ra responder com assertividade ao 
crescimento e aprendizagem de 
todas as crianças em nós confia-
das. 

O Presidente da Direção da LAQC 
José Anselmo 

 

Festa Abertura Ano  
Letivo 2017/2018 

Continuação da página 1 

As atrizes e atores principais fo-
ram como habitualmente as nos-
sas crianças com as apresentações 
por  salas desde o berçário até ao 
pré-escolar. As representações e 
as canções foram aplaudidas pelos 
pais, encarregados de educação, 
familiares e amigos presentes. Os 
protagonistas com a sua alegria e 
inocência a todos encantaram.  
No final serviu-se um moscatel de 
honra com alguns aperitivos a to-
dos os presentes na festa. 
Às nossas colaboradoras que esti-
veram presentes a coordenar os 
teatrinhos das nossas crianças e 
na ajuda que prestaram para a 
realização deste evento, o nosso 
muito obrigado. 

Carlos Azevedo 

 

Actividades da Creche 
e Pré-escolar 
SALA AZUL 

Entre brincadeiras, risos, choros e birras 
criamos laços de amizade. 
Crescemos e muito aprendemos. 
E agora que estamos a começar, a sala 
azul queremos partilhar. 
É hora de dar as boas-vindas  
juntos vamos trabalhar! 
Assim se inicia mais um ano letivo, em 
que esperamos que todos nós possa-
mos nos apropriar dos saberes que nos 
serão colocados e crescer de forma sau-
dável. A sala azul une-se em prol das 
crianças, respeitando a sua individuali-
dade tendo em conta as suas necessida-
des e interesses. Pretendemos também 
articular o nosso projeto pedagógico 
com as famílias, uma vez que as consi-
deramos como parceiros que colaboram 
e participam ativamente no processo de 
ensino e aprendizagem.  
Neste início de ano letivo o grupo adap-
tou-se bem e recebeu de braços abertos 
toda a equipa. Foram muitas as aprendi-
zagens já conquistadas e os laços de 
amizade construídos. Desejamos que 
assim continue e seja um ano de con-
quistas e sucessos! 
Sejam todos bem-vindos! 

Andreia Gonçalves e Ana Mendes  

SALA VERDE 
Vamos começar… 
O ano letivo começou e com ele muitas 
brincadeiras e explorações. O grupo tem 
15 crianças muito ativas e alegres, algu-
mas das crianças já frequentavam a 
instituição e outras vieram pela primeira 
vez. Temos como tema do Projeto Peda-
gógico da nossa sala: “Do Céu até a Ter-
ra”, em que iremos proporcionar novas 
experiencias e muitas explorações atra-
vés dos animais, dos alimentos e até de 
uma horta pedagógica que irão propor-
cionar o desenvolvimento de novas 
aquisições para o grupo. 
No mês de setembro foi realizado a fes-
ta do início do ano letivo, onde o grupo 
apresentou uma coreografia sobre o 
outono com a canção: “Quando Chega o 
Outono”. Nesta festa a família esteve 
presente e pôde participar na dança 
final da festa, a sala verde fez também 
uns marcadores de livros, guarda óculos 
e enfeites para os frascos dos doces 
com várias técnicas de expressão plásti-
ca realizadas em sala (decalque, carim-
bagem e pintura em tecido), que estive-
ram depois expostos na festa para ven-
da. A sala verde agradece a presença 
dos pais não só na festa como também 
nas atividades que são propostas pela 
sala em que envolve a participação dos 
mesmos. Obrigada! 

Joana e Lurdes 

Actividades da Creche 
e Pré-escolar 

SALA ATIVIDADES 1 
“À descoberta de nós 

e dos que nos rodeiam” 

Estes primeiros dias na Sala de Ativida-
des foram de exploração do espaço e 
dos novos pares. 
Estivemos em processo de adaptação e 
neste momento estamos quase todos 
adaptados ao espaço, aos pares e à 
Equipa Pedagógica. 
O tema do projeto curricular deste ano 
é: “ À descoberta de nós e dos que nos 
rodeiam”, e é isso que estamos a fazer. 
Estamos a descobrir-nos enquanto se-
res individuais e enquanto grupo. Já 
elaborámos o nosso mapa de presen-
ças, o nosso mapa do tempo e as crian-
ças elaboraram as regras da sala, com o 
que acham que podem e não podem 
fazer na sala. Vamos também, desco-
brir o que nos rodeia. Vai ser um ano 
cheio de aprendizagens e diversão..., 
apertem os cintos que a viagem vai 
começar… 

Teresa A., Sandra F. e Filipa G. 

  Sala Amarela  

Pé ante pé num novo ano 

Com pezinhos de perlim-pim-pim vai 
iniciar um ano que desejamos não ter 
fim! Iremos ter oportunidades para 
sermos felizes, em cada dia que come-
ça, agora que arrumamos bem arruma-
dinhas todas as emoções baralhadas. 
Já aconteceram tantas brincadeiras no 
faz de conta, alguns projetos, as pri-
meiras construções em colaboração, já 
houve tempo para leituras no tapete, 
alguns projetos com a ajuda da família, 
e inúmeras explorações. Iniciamos o 
nosso primeiro ano em creche, na nos-
sa nova sala. Já nos conheciamos um 
pouco, da salinha do berçário, mas os 
nossos pequenos não me tinham como 
“deles”, e é aí que a ajuda do outro 
elemento da equipa de sala se torna 
essencial na relação que estabelece-
mos todos os dias. Estas primeiras se-
manas começaram a criar-se relações. 
A ajuda na última colher de sopa, o 
miminho para dormir, o colo, a canção, 
a história e que bom que é sentir que 
somos queridos na nossa sala, que bom 
é estar em creche. Estas semanas tem 
sido de adaptação, adaptação uns aos 
outros, mas também de me 
“rejeitarem” quando preferem um coli-
nho ou ajuda da nossa Bruna (na cre-
che as referências são importantes e 
devemos respeitar). Este ano prome-
te… 

Educadora de Infância: Catarina Farinha 

 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  
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Direção Pedagógica 
BOAS VINDAS 

“Quando damos as boas vindas para 

alguém demonstramos a alegria de 
um reencontro ou a expetativa do 
início de uma nova amizade. A proxi-
midade faz com que as almas se to-
quem e por um momento dividam 
entre si a deliciosa sensação de estar 
diante de uma pessoa que naquele 
momento faz parte da nossa vi-
da” (Luis Alves) 

Pais, famílias, crianças e equipa da 
Liga dos Amigos da Quinta do Con-
de, mais um ano que começa e 
que sejam todos bem-vindos. 
A creche e o pré-escolar são uma 
segunda casa para todos nós, e 
nós equipa aqui estamos de bra-
ços abertos para vos receber neste 
caminho da educação. Acredita-
mos que a educação é o primeiro 
passo para um futuro melhor. 
Neste sentido intitulámos o nosso 
Projeto Educativo para este ano 
letivo “Pequenos Passos… Grandes 
Pegadas”, pois acreditamos que só 
caminhando juntos, com dedica-
ção, esforço, coragem e determi-
nação, alcançaremos o sucesso. 
Cabe-nos a todos nós, colaborar, 
para fazer da LAQC um local aco-
lhedor e agradável a todas as cri-
anças, famílias e equipa. 
Acredito que a creche e o pré-
escolar sejam apenas o primeiro 
degrau de uma longa escada que 
nos levará ao sucesso, pois juntos 
formaremos uma equipa dinâmica 
com muitas espetativas, objetivos 
e metas a alcançar. 

A Coordenadora Pedagógica 
Marta Umbelino 

 BERÇÁRIO 
Passo a passo… 

“A creche constituiu uma das primei-
ras experiências da criança, num siste-
ma organizado, exterior ao seu núcleo 
familiar, e por isso entendemos a cre-
che como uma “família fora de ca-
sa” (regulamentos da LAQC) 
Passo a passo… iremos dar pequenos 
passos, que com certeza serão gran-
des pegadas no futuro. Mais um ano 
letivo que se inicia com choros, an-
gústias, sorrisos, rizadas e muitas  

BERÇÁRIO 
gargalhadas. A preparação deste 
ano letivo com a família é funda-
mental para assegurar uma adapta-
ção tranquila aos bebés que nos 
chegam pela primeira vez e aos que 
já cá estão. Cabe-nos a nós acolher 
estas crianças, estas famílias, reco-
nhecer os seus sentimentos e forta-
lecê-los emocionalmente. Abram-
nos os vossos corações e receberão 
todo o amor, que trazemos no cora-
ção.                          Equipa do berçário 

Aniversários 2017 
Julho 

Patrícia Carla Lourenço(04) 
José Maria Campeã Taveira(20) 

 

Agosto 
Maria Amélia Andorinha(31) 

Maria Ílidia C. P. Alves(09) 
 

Setembro 
Ana Filipa Amorim Gomes(11) 
Sérgio Gonçalves Cabrita(21) 

Certificados  de Avaliação 
de Desempenho 

Nome das colaboradoras que 
foram homenageadas 

 

«Muito Bom +»  

Umbelina Frazão 
Elizabete Rosado 

Maria de Lurdes Santos 

 
«Muito Bom»  

Bruna Palinhos 
Andreia Gonçalves 
Ana Paula Almeida 

Joana Carvalho 
Marta Umbelino 

Vera Martins 
Paula Matos 

Patrícia Lourenço 
Teresa André 
Paula Martins 
Ana Mendes 

 
Carlos Azevedo 

 

Morada da LAQC 
Contatos Atendimento 

Morada 
Rua Ilha de Porto Santo, Edifício 
Creche, 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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