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Pré-Escolar

C.A.T.L

Baile Finalistas

No passado dia 5 julho os meninos do 
CATL e Pré-Escolar juntaram-se para fazer 
uma festa de arromba. Baile de Finalistas, 
ocasião serviu para entrega de diplomas 
aos meninos crescidos, Pré-Escolar que 

entram para o 1º ciclo, como a despedida 
dos meninos de CATL. 

Praia
Centro Infantil

Como acontece todos os anos os 
meninos do Centro Infantil, durante o 
mês de julho foram aproveitar umas 

manhãs de sol até à Praia de Sesimbra.
Primeira semana foram os mais bebés da 
Creche e Creche-Familiar, depois durante 
duas semanas foi a vez dos meninos do 

Pré-Escolar e do CATL, todos 
aproveitaram ao máximo, começando 

assim em grande as Férias de verão.

Os meninos do CATL no dia 19 julho, 
viveram uma experiência aquática, 

visitando o Oceanário de Lisboa.
Foi uma visita maravilhosa, onde 

puderam ver e aprender muito mais 
sobre as espécies que habituam os 

nossos oceanos.

Marchas

Os meninos do CATL este ano 
participaram na atividade das Marchas 

Populares, juntamente com os utentes do 
Centro de Convívio

Fizeram muitos ensaios em conjunto 
onde aprenderam a letra da canção, 

como toda a coreografia, fizeram algumas 
apresentações, na Junta Freguesia da 
Quinta do Conde, como em Sesimbra 

todos juntos deram um brilho especial à 
Marcha do Centro Comunitário da Quinta 

do Conde 2013.

Festa de Final Ano

No passado dia 26 julho, realizou-se no 
anfiteatro da Boa Àgua a festa de final ano 
do Centro Infantil, uma tarde super 
animada, onde todos os meninos tiveram 
oportunidade de mostrar tudo o que 

prepararam.
Os meninos cantaram, representaram, 
dançaram, foi uma tarde cheia de alegria 

com muita animação. 

Passeio ao Parque da Verdizela
Creche e Creche-Familiar

No passado dia 28 de junho, a Creche e 
Creche-Familiar realizaram um passeio ao 

parque da Verdizela, com o objetivo de 
promover uma atividade conjunta entre 

os finalistas das duas respostas sociais. Foi 
um dia muito bem passado, todas as 

crianças que participaram na atividade 
exploraram e aproveitaram ao máximo as 

potencialidades deste espaço.  O dia foi 
passado em brincadeira, com um belo 

piquinique à sombra dos pinheiros!

Creche e 

Creche-Familiar  

Passeio à Ribeira de Coina
Fomos à Ribeira de Coina e vimos muitas 
espécies de pássaros. árvores e râs, estava 

muito sol, o caminho era muito longo, 
comemos bolachas de morango e foi 

muito divertido! 

Luana


