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Mensagem do Presidente
Encerramento
Ano Letivo 2014/2015

Festa
de Encerramento
do Ano Letivo
2014/2015
Festa de encerramento do ano
letivo de 2014/2015 da creche
e pré-escolar da Liga dos Amigos da Quinta do Conde. A todas as colaboradoras da instituição, que se empenharam na
apresentação dos «teatrinhos»
das salas, assim como de todo
o arraial, na preparação, confeção das refeições e apoio às
crianças, pais e encarregados
de educação a direção agradece todo o vosso empenho e toda a colaboração prestada.
Também aos pais e encarregados de educação, elementos
dos órgãos sociais e amigos
que nos privilegiaram com a
vossa presença o nosso obrigado.
Ficaremos muito gratos a todos
os que nos queiram enviar os
vossos comentários e opiniões
acerca deste evento.

Acordo
de Cooperação
Pré–Escolar
A Liga dos Amigos da Quinta do
Conde de acordo com o Ministério da Tutela e do Centro Distrital da Segurança Social podemos confirmar que efetivamente será um inicio de ano letivo
com acordo de cooperação.
Foi aprovado em Orçamento
Programa a celebração do mesmo, com inicio em setembro
para 25 utentes.
A Direção da Liga dos Amigos da
Quinta do Conde irá preparar .
um pequeno evento para assinalar mais este acordo de cooperação, e já tomou medidas
para informar os pais e encarregados de educação.
Presidente da Direção
José Anselmo

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

Neste ano letivo que agora termina
frequentaram a nossa Instituição 92
crianças distribuídas pelas diversas
salas de Creche e Pré-escolar, sendo
que esta última valência ainda sem
Acordo de Cooperação entre a Liga e
Segurança Social, situação que embora limitada (apenas a uma sala), temos confirmação positiva já para o
próximo ano letivo 2015/2016 para
25 crianças.
Continua na página 2
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Mensagem do Presidente

CRECHE 2014/2015
O ano letivo 2014/2015 na Liga dos Amigos da Quinta do Conde decorreu com normalidade, uma vez que foram atingidos todos os objetivos a
que as Educadoras, em conjunto com a Instituição, se prontificaram a
cumprir em prol do desenvolvimento das crianças.
As Educadoras têm como principal função promover e desenvolver atividades pedagógicas com as crianças no sentido das mesmas terem um
desenvolvimento holístico ao nível cognitivo, social e motor.

As atividades propostas no Plano Anual de Atividades, na sua maioria,
foram cumpridas com êxito. Ao longo do ano letivo as equipas pedagógicas receberam as famílias das nossas crianças, para pequenos convívios e divertidas atividades, nos dias mais importantes do nosso calendário letivo, tais como: dia dos avós, dia do pai e dia da mãe.
Ao longo deste ano letivo as equipas pedagógicas da creche e os seus
grupos deram a devida importância às datas festivas: viveram o espirito
natalício da melhor forma possível, realizando uma festa de natal, cheia
de música, dança e boa disposição. No carnaval as crianças das salas da
creche juntaram-se e fizeram um desfile para os colegas. Na Páscoa realizaram as habituais prendinhas para oferecer às famílias. O dia da criança foi comemorado com jogos, brincadeiras e insufláveis. E encerramos
o ano letivo com a festa de final do ano letivo, em que as crianças puderam mostrar os seus dotes artísticos.
Os grupos da creche puderam usufruir do Pólo de Leitura, no qual as
crianças tiveram a oportunidade de ouvir histórias adequadas à sua faixa etária contadas de uma forma especial e cativante.
Um bem-haja para todos.

PRÉ-ESCOLAR 2014/2015
Sob o tema do Projeto Curricular de Sala “Fantocharte” foi um ano letivo muito trabalhoso, mas também muito divertido. Foram abordados
muitos temas que eram desconhecidos às crianças, houve experiências
e descobertas agradáveis sobre o mundo dos fantoches e da sua expressão dramática, tendo estas sido refletidas na Festa de Final de Ano, onde as crianças se empenharam e conseguiram pôr de parte toda a sua
timidez!
Estão de Parabéns!
Continua na pág. 4
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Durante este último ano o Governo aprovou e publicou alguns decretos leis que
têm influencia na gestão, regulamentos e
atividades das IPSS, muito em especial a
Circular n.º 4 de 16/12/2014 que para
além do que é pedido aos dirigentes das
IPSS, altera valores e método de comprovação do rendimento do agregado familiar para efeitos de apuramento de comparticipações no serviço prestado pelo
terceiro setor, exigindo uma maior responsabilidade a todos os intervenientes.
Foi também no inicio deste ano letivo
que a Liga conseguiu a Certificação de
Qualidade, um esforço e dedicação que
nos trás responsabilidades acrescidas,
dando-nos ao mesmo tempo ferramentas e métodos de trabalho compensatório e de credibilidade na nossa função de
bem servir.
Fazendo um breve resumo do que foi e
como decorreu o presente ano letivo,
facilmente se conclui que foi muito positivo a avaliar pelas respostas dos pais/
encarregados de educação.
Como se refere no parágrafo anterior
como sendo o primeiro ano com a Certificação de Qualidade, esta também serviu
para fazer avaliações e são estas avaliações que nos dão a indicação se estamos
no bom caminho ao prestamos um serviço social.
Nesta conformidade não posso deixar de
referir alguns dados do Inquérito de Satisfação a que os pais se dignarem responder.
Ao serem questionados se estão globalmente satisfeitos com a Instituição,
85,3% respondem afirmativamente, mas
na questão se recomendavam a creche a
amigos? A resposta ainda é mais expressiva, 98,8% respondem que sim.
Em relação à facilidade de contatar o
responsável pela Instituição 84,1% dá
resposta positiva, assim como a facilidade de contatar a responsável pela Creche e Pré-escolar, 83% também respondem afirmativo.
São apenas alguns exemplos que dá orgulho e satisfação a toda a equipa que
connosco trabalha, permitindo-nos ao
mesmo tempo detetar pontos menos
conseguidos, almejando a sua melhoria a
cada passo que damos.
AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, OS NOSSOS AGRADECIMENTOS
PELA CONFIANÇA QUE EM NÓS DEPOSITARAM.
Quinta do Conde, 29 de Julho de 2015
O Presidente da Direção, José Anselmo

Projeto
“Serviço de Apoio
Domiciliário” (SAD)
da Liga dos Amigos
da Quinta
do Conde (IPSS)
Como temos vindo a anunciar em
edições anteriores, a Direção da
Liga dos Amigos da Quinta do
Conde (IPSS) decidiu dar corpo à
ideia de criar na sua estrutura um
“Serviço de Apoio Domiciliário”.
Este projeto já com parecer favorável do CLAS de Sesimbra, também já mereceu parecer favorável
do Centro Distrital da Segurança
Social de Setúbal para 40 utentes,
aguardando agora mais uma parte
burocrática que já está a ser tratada pela Direção.

A Direção da LAQC está empenhada na instalação da SAD, mais
uma valência para servir a população quintacondense, permitindo
assim que as pessoas necessitadas continuem no seu ambiente
familiar e possam usufruir de um
serviço de cuidados de higiene
pessoal, fornecimento e apoio alimentar, limpeza doméstica, tratamento de roupa e ainda acompanhamento nas necessidades externas.

Sistema Fotovoltaico
Instalado
e em funcionamento
A Direção da Liga dos Amigos da
Quinta do Conde concluiu a implementação do projeto, com a
instalação de uma unidade fotovoltaica composta por 60 painéis,
em regime de injeção de potência na rede, de acordo com o
Dec.Lei 153/2014 de 20 de out.,
para fazer face aos elevados níveis de consumo de energia da
Instituição e assim poder criar
parte de autonomia energética,
recorrendo a um bem endógeno
disponível.

Vantagens do Projeto:
-Alavancar a sustentabilidade energética

da instituição.
-Rendibilidade superior a 12,5 %
-um produto com vida útil de 25 anos
-custos de manutenção insignificantes
-melhoramento da proteção térmica de
toda a cobertura na vertente SW.

Os interessados podem dirigir-se
à Liga, pessoalmente ou através
dos
contatos
telefónicos
212104286, 212106877 – Tlm.:
963578374, para o email: geral@laqcquintadoconde.org onde
lhes serão prestadas mais informações

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

Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org

Feira Festa 2015
A Liga dos Amigos da Quinta do
Conde esteve presente com um
stand da Feira Festa da Quinta do
Conde de 2015 que se realizou de
6 a 14 de junho.
Com a colaboração de uma parte
da equipa de funcionárias da instituição e dos órgãos sociais da Liga dos Amigos da Quinta do Conde procuramos mostrar e divulgar
as atividades da creche e do préescolar a funcionar em pleno. Como aconteceu nos anos anteriores
também houve as «Rifas sai sempre». Com o processo em fase
final de preparação do Serviço de
Apoio Domiciliário também se procurou prestar todas as informações aos eventuais interessados.

Feira Festa 2015
Continuação da página 3

Lamentavelmente devido à pouca
afluência do público ao recinto da
feira festa, talvez devido ao cartaz
que não era apelativo, o resultado
da divulgação não se pode considerar positivo.

Aniversários
Parabéns
aos Aniversariantes
do mês de maio
Elizabete da Conceição Esteves
Rosado(10), Sara Maria da Cunha Oliveira(11), António Joaquim Santos(11), Paulo Jorge
Heleno Brigido(13), Cirlene Machado Ferreira Cabrita(18), Patrícia Alexandra Cordeiro Afonso
(19), Leandro Jorge Matos Anselmo(21), Maria de Lurdes Rodrigues(23)

Parabéns
aos aniversariantes
do mês de junho
Maria da Visitação Pereira(3),
Carlos António Nunes de Azevedo(5), Carla Sofia Esteves Vicente Santos(7), José António Mestre(25), Maria da Graça Vitória
dos Santos Marcelino(26)

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
Parabéns
aos aniversariantes
do mês de julho
Urbano Ribeiro Martins Ferreira
(20), José Maria Campeã Taveira(20), Victor Nuno de Oliveira
Gonçalves de Jesus(20), João
Paulo Cardoso Ribeiro(24)

PRÉ-ESCOLAR 2014/2015
A todas as colaboradoras e elementos dos órgãos sociais que
colaboraram neste evento a Direção da Liga dos Amigos da Quinta
do Conde agradece a disponibilidade e o empenho prestados.

Envie o seu donativo
para o NIB

0045 6422 40224403025 47

Um projeto de todos para
todos!
www.laqcquintadoconde.org

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

Pequeno apontamento...
Mais um ano letivo terminou. A
equipa do pré-escolar quer deixar aqui um grande agradecimento às famílias, pela confiança
depositada e pela forma como
nos deixaram fazer parte do
crescimento dos vossos filhotes,
pois sem eles o nosso trabalho
não existiria! Juntos construímos
afetos, aprendemos a crescer
como cidadãos, e principalmente
brincámos muito, porque afinal
enquanto se é criança é nas brincadeiras do faz de conta que se
reflete o mundo real!

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
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Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org

