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ARRAIAL FIM DE ANO
DA CRECHE E PRÉESCOLAR

Mensagem
Do Presidente

Festa final do
Ano Letivo 2013/2014
Da Creche e PréEscolar
Encerramento
Do ano letivo 2013/2014
Mais um ano de atividade na Creche da LAQC, este ano já com a
valência também de Pré-Escolar.
O esforço da Direcção e de todos
os colaboradores externos e muito
em especial o pessoal ao serviço
da Instituição nos diversos sectores que compõem a nossa acção
como base do serviço a prestar em
prol da comunidade e bem como
aos nossos clientes que são a
razão da nossa existência.
De ano para ano o desejo de bem
servir está presente e em permanente mutação e está prestes a
ser atingido mais um objetivo, que
é a certificação segundo a NP EN
ISSO 9001:2008. Este objetivo
pensado desde a abertura da
valência creche, tem sido uma
constante laboriosa que desejamos poder conseguir logo no início
de Setembro, iniciando já o novo
ano letivo com a Liga e as suas
valências certificadas.
Continua na página 2

Apresentação de trabalhos pelas
colaboradoras com a participação das crianças com muita animação, música e alegria. No final
passagem de um vídeo com um
resumo do que foram as atividades da creche durante o ano.

Agradecemos a todas as colaboradoras o trabalho desenvolvido
pelo bem das nossas crianças.
A todos os que nos deram o privilégio da sua presença o nosso
obrigado.

Creche: crianças desde
os 3 aos 36 meses
Pré-Escolar:
dos 3 anos aos 6 anos
Tels. 212104286 e 212106877

A Liga dos Amigos da Quinta do Conde realizou no dia 27 do mês de
junho, a festa de encerramento do
ano letivo 2013/2014 com um arraial
popular com sardinhas assadas,

Continua na página 3

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
ENCERRAMENTO
DO ANO LETRIVO
2013/2014
ARRAIAL FIM DE ANO
LIDL «MAIS POR TODOS»
FEIRA FESTA 2014
PARCERIAS E PROTOCOLOS

PROTOCOLOS E PARCERIAS

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Continuação da página 1

Relativamente à comparticipação do
Pré-Escolar por parte da Segurança
Social a tão desejada e necessária,
continuamos com a esperança dessa
ajuda, colmatando assim dificuldades
de alguns pais cujos filhos são desta

No seguimento do protocolo existente para a campanha «Mais
por todos» informamos que recebemos do LIDL a oferta dos produtos não alimentares num total de 332 artigos.
Posteriormente iremos ser informados, para efetuar a recolha dos
restantes produtos alimentares, que fazem parte do protocolo.

faixa etária, que ainda não tem entrada no ensino público.
À medida que vamos avançando no
tempo, vamos procurando melhorar,
corrigir e aperfeiçoar métodos de
trabalho, encontrando procedimen-

Parceria com
Saúde Portugal
A LAQC informa todos os seus associados que foi celebrado um protocolo
com a empresa Saúde de Portugal, S.A.
para a aquisição de material geriátrico
e ortopédico, com descontos entre os 10% e os 40%, a partir de 1 de
Agosto de 2014. Mais uma oportunidade da qual todos os associados
poderão usufruir. Para consultas de catálogos e/ou preços, encomendas
e informações gerais, deverá ser contactada a Sr.ª Raquel Ferreira, vicepresidente da LAQC.

tos de melhoramento nos serviços a
prestar. Temos a plena consciência
de alguns erros cometidos, que na
vontade de ajudar, fomos mal interpretados.
O Pré-Escolar foi exemplo, com toda
a boa vontade em aliviar custos aos
pais/encarregados de educação, não
teve o efeito desejado, teve sim, custo para a Instituição sem retorno
compensatório e sem reconhecimento por parte de alguns pais.

Parceria com Microsoft
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde, candidatou-se ao Programa de
Doação de Software Microsoft, no qual se podia requisitar software gratuito que a Microsoft fornece especificamente esta «Tecnologia ao 3.º
setor: colaboração e partilha».
A parceria está formalizada a partir do dia 25 de Junho e a mesma irá
sendo implementada na instituição de acordo com as suas necessidades.
Neste protocolo a Microsoft doou, na sequência da nossa requisição, 10
licenças do Windows 8.1 profissional, 10 licenças do Microsoft Office
2013 Profissional Plus e 5 licenças do Microsoft Publisher.

Pedir a colaboração e participação
dos Pais/encarregados de educação,
nas ações curriculares e não curriculares promovidas pela Liga é um
dever que temos com esperança que
sejamos ouvidos e acompanhados.
No dia 29 de Agosto espero poder
contar com todos os pais das meninas e meninos que connosco estarão
no ano letivo 2014/2015.
O Presidente da Direcção
José Anselmo

ESTÃO ABERTAS AS
Creche: crianças desde
os 3 aos 36 meses
Pré-Escolar:
dos 3 anos aos 6 anos
Tels. 212104286 e 212106877

Envie o seu donativo
para o NIB

0045 6422 40224403025 47

Um projeto de todos
para todos!

INSCRIÇÕES PARA A CRECHE
E PRÉ-ESCOLAR
Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site

ARRAIAL
FIM DE ANO

Equipa do primeiro dia

Equipa do sexto dia

Equipa do segundo dia

Equipa do sétimo dia

Equipa do terceiro dia

Equipa do oitavo dia

Continuação da página 1

febras, caldo verde, cerveja, santria, sumos etc.)
Encerramento da Festa de Final de
Ano com uma apresentação pelas
colaboradoras.

A todos os que estiveram presentes e nos privilegiaram com a sua
presenta o nosso obrigado.

FEIRA FESTA
2014
Como já estava anunciado a Liga
dos Amigos da Quinta do Conde
esteve presente num stand da
Feira Festa da Quinta do Conde.
No dia da abertura a nossa equipa
esteve a distribuir balões aos mais
pequeninos, a vender as «rifas sai
sempre» tudo com muita alegria,
muitos sorrisos e muito carinho
para com os mais pequeninos.
Bem hajam e obrigado a todas as
equipas.

Equipa do quarto dia

Equipa do quinto dia

Equipa do nono dia

Equipa do décimo dia

Pelos Caminhos
da Creche
e Pré-Escolar ...
Ao longo deste ano letivo, as
crianças da Creche e Pré-Escolar
da LAQC realizaram várias atividades que lhes proporcionaram
novas aprendizagens e conhecimentos levando-os a uma viagem
de novas descobertas…
Foi possível ter a participação
das famílias sempre que foi solicitado, em parceria comemoramos
os dias festivos, assim como, a
semana do circo, a chegada da
primavera, o dia da criança, a aula
de Zumba e a exposição itinerante, na qual os pais aderiram diariamente.
As crianças tiveram também
oportunidade de fazer uma visita
ao Pólo de Leitura da Quinta do
Conde, à Biblioteca Municipal de
Sesimbra, ao Oceanário, participaram na elaboração do tapete alusivo ao 25 de abril entre outras
aventuras.

Dia da Mãe
Aula de Zumba

Morada da LAQC
Contatos
Atendimento
Morada
Rua Ilha de Porto Santo, Edifício Creche, 2975-235 Quinta do Conde
Contatos
Tel./Fax: 212104286 – 212106877 –
Tlm.: 963578374.
Site
www.laqcquintadoconde.org

Visita ao Oceanário

Correio eletrónico
geral@laqcquintadoconde.org
creche@laqcquintadoconde.org
direccao@laqcquintadoconde.org
Horário de atendimento
Secretaria
Horário de atendimento das 09h30 ás
13h00 e das 14h30 às 18h30
Presidente da Direção
Às terças-feiras das 16h30 às 18hoo.

Pólo de Leitura

E terminámos o ano letivo com a
ida à praia onde usufruíram de
belos momentos de brincadeira
junto ao mar…

Vice-Presidente da Direção
Terças e quintas-feiras das 17h00 às
19h00.

Telefones úteis
Centro de Saúde e Hospitais

Dia da Criança

Período de praia

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

ESTÃO ABERTAS AS
Envie o seu donativo
para o NIB

0045 6422 40224403025 47

Um projeto de todos para
todos!

INSCRIÇÕES PARA A CRECHE
E PRÉ-ESCOLAR
Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site

