
  

Em que nos diferenciamos 
  

 

No Colégio Quinta do Mar cada criança é 
especial e única! 
 
Horários alargados, campo de férias; 
 
Equipa multidisciplinar dinâmica e motivada; 
 
Continuidade Pedagógica- do berçário ao 4º ano 
1ºCiclo E.B. 
 
Proximidade com as famílias; 
 
Educação emocional/empreendedorismo; 
 
Educação para os valores e cidadania 
 
Trabalho por projeto (estimulação de competências 
que facilitem o trabalho em grupo) 
 
Reforço na aprendizagem da Língua Inglesa; 
 
Alimentação saudável e caseira; 
 
Atividades extra diversificadas; 
 
Instalações - cuidadas, climatizadas e adaptadas a 
todas as necessidades; 
 
Natureza: Quinta, pomar e estufa pedagógicas; 
 
APP de comunicação (telemóvel); 
 

  pilares da nossa Filosofia Educativa: 
 

    - Saber aprender (conhecimento); 

    - Saber estar (em sociedade); 

    - Saber ser (humano completo e equilibrado). 

 

Academia Literária 
 

“Era uma vez…” 

Eis a frase mágica  que dá inicio à nossa viagem pelo 

mundo da imaginação e fantasia… 

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”- F. Pessoa 

 

 

Academia SER kids 
 
Na academia SER Kids, trabalhamos algo de verdadeiramente 

valioso: a educação emocional. 

Através de diversas atividades dinâmicas e lúdicas criamos 

um espaço de incentivo ao autocontrolo, relaxamento e 

consciencialização de si e do outro. 

 

Academia  Funny English 2 
 

Nesta faixa etária, aprender uma nova língua promove 

simultaneamente na criança o desenvolvimento cognitivo, a 

comunicação, a criatividade, a concentração e o conhecimento 

de uma nova cultura. 

E que bom é aprender brincando! 

 

 

Academia Mozart kids 
 
A música está presente nas vidas das crianças desde a sua 

gestação. 

Na academia Mozart Kids exploramos a musicalidade em 

todo o seu expoente. Brincamos com os sons, os ritmos e 

muito mais… 

 

 

Academia Matematicando 
 
Papão??? Claro que não!!! A matemática é MEGA divertida! 

Sabendo que é fundamental criar o gosto pela matemática 

desde a infância, exploramos estratégicas lúdicas que 

transformam a matemática num verdadeiro e animado 

desafio. 

 

 

Oficina do Agricultor  
 

Semear, regar, crescer, plantar… 

O cheiro a terra molhada, a textura das plantas, o sabor das 

nossas couves na sopa…  

São experiências únicas e eterna. 

 

Academia das Artes  
 
É nesta idade que as crianças começam a usar a arte como 
forma de expressão. Através dos desenhos, pinturas, 
modelagem (e outras), conseguem expressar-se, desenvolver 
a sensibilidade, a criatividade e outras habilidades cognitivas. 
E que bom é ouvir um “Desenho só para ti mamã/papá.”  

 

 

Academia Pequenos Cientistas 
 

Uau! Temos mesmo um VULCÃO na nossa sala? 

O que é a lava? Ele explode? Vamos experimentar? 

“Ouvi, esqueci. Vi, lembrei-me. Fiz, aprendi”- Confúcio 

 

Natação 
 

O meio aquatico é, na maioria dos casos, um local onde a 

criança se sente confortável e feliz. 

Aprender a nadar, para além dos benefícios ligados à 

segurança, estimula o desenvolvimento respiratório, motor e 

social.  

 

Ginástica  
 
A ginástica, para além dos comuns exercícios de estimulação 
motora, é trabalhada essencialmente através de jogos que 
promovam competências de superação pessoal e sociabilidade.  

 

Piano 
 
A aprendizagem de um instrumento musical  para além da 
diversão (essencial para promover o interesse da criança), 
também contribui para o desenvolvimento das capacidades 
intelectuais, a capacidade de escutar, de concentrar-se e para o 
aumento da auto estima. 

 

Dança  
 
Numa época em que as crianças tendem a uma vida mais 
sedentária, é essencial encontrar uma atividade que traga 
prazer, mexa o corpo, promova a socialização e a expressão 
corporal, combine benefícios físicos, mentais e emocionais. 
 

  
 



 

 
  
 
 
 
 

VALORES 

Matrícula €

Seguro escolar €

Propinas  

Pré-Escolar       Pag.mensal (12 meses) Pag.anual 
(11 meses) 

€

€

Famílias 

*Família (2 filhos)  Pag.mensal (12 meses) 
Pag.anual (11 meses) 

€

€

*Família (3 filhos)  Pag.mensal (12 meses) 
Pag.anual (11 meses) 

€

€

*Oferta de todas academias e 1 transporte.

Atividades /serviços incluídos 

Almoço e pré- jantar Oferta 

Academia SER kids, Matematicando, Pequenos 
Cientistas, Literária, Artes e oficina do agricultor. 

 

Atividades/serviços extra 

Lanche e reforços 45€ 

Academia Funny English 2  (2x semana) 
Academia Mozart Kids (1x semana) 
Academia Gim Kids (1x semana) 

€ 

Academias não incluidas (unidade) € 

Yoga Kids (1x semana) € 

Dança Moderna/Contenporânea 
(zumba/pop/criativa 1x semana) 

€ 

Artes Marciais (Karaté- 1x semana) € 

Natação (1x semana) € 

Piano (prática + solfejo 1x semana) € 

Transporte 

Terapias (fala, ocupacional…) 

Psicologia (crianças; acompanhamento parental) 

O segredo do nosso sucesso? MOTIVAÇÃO 

(das crianças,das  famílias e da equipa) 

PREÇÁRIO 
Pré-escolar - 2019/2020 

www.colegioquintadomar.pt 

Colégio Quinta do Mar 

R. Frei António de Sousa e Távora, nº 7 

2560- 046 Póvoa de  Penafirme 

A dos Cunhados 

 

918827776 / 261 931300 

 
https://www.facebook.com/colegioquintado.mar.3/    

www.colegioquintadomar.pt 

https://www.facebook.com/colegioquintado.mar.3/

