
  

MATRÍCULA 

   

Matrícula anual 170€ 

Seguro Escolar anual 25€ 

 

PROPINAS 

 
Creche 

 
Pag. mensal (12 meses)* 
Pag. anual    (11 meses) 

 

350€ 

3850€ 

 
Família (2 
filhos) 
 
 
Família (3 
filhos) 

Pag. mensal (12 meses) 
Pag. anual    (11 meses) 
 
Pag. mensal (12 meses) 
Pag. anual    (11 meses) 

300€ 

3300€ 

 

280€ 

3080€ 

 

SERVIÇOS INCLUIDOS 

 

Atividades lúdicas e pedagógicas 

Academia Mozart   

Academia Gym baby  

Academia Funny English  

 

Academia SER baby   

Oficina do Agricultor   

APP comunicação Colégio- família 

 

 

OUTROS 

 
Almoço e lanche* 

 

Oferta 
Prolongamento horário Oferta 

Caderneta digital Oferta 

Interrupções letivas Oferta 

Férias de verão  Oferta 

Transporte  Secretaria 

   

 
*: de acordo com o menu exposto. 

 

Academia SER baby 
 
Na academia SER baby, trabalhamos algo de 

verdadeiramente valioso: a educação emocional. 

Através da estimulação sensorial, de histórias, 

fantoches e muitos outros materiais manipuláveis  

partimos à descoberta do EU, do OUTRO e do NÓS! 

Afinal, cada criança é um ser único e sempre especial! 

 

 

 

Academia GYM  baby 
 
Na academia GYM baby a diversão corre de mãos 

dadas com  o autoconhecimento a expressão e 

comunicação corporal. 

1,2,3, vamos  lá saltar outra vez?? 

 

 

 

Academia Mozart Baby 
 
A musical está presente nas vidas das crianças desde a 

sua gestação. 

Na academia Mozart exploramos a musicalidade em 

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

ritmos e muito mais… 

 

 

 

 

 

Academia de Contos 
 
O silêncio expectante dominava a sala… 

Estava na hora do ouvir o maravilhoso “Era uma vez”, 

sinal de mais uma viagem no mundo da imaginação. 

Olhinhos curiosos seguiam as imagens do livro 

colorido de onde  saltavam coelhos e voavam 

borboletas… 

Pouco depois pequenas mãozinhas  agarram e sentem 

as grossas folhas cartonadas dos livros que podem 

livremente espreitar e explorer. 

Como é bom gostar de “ler”! 

 

 

Oficina do Agricultor  
 
O ti Manel tinha uma quinta ia-ia-ô!! 

Nessa quinta tinha um pónei  ia-ia-ô!! 

Vamos explorer a nossa quinta?  O cheirinho a 

morangos paira no ar… Adoro mexer na terra! 

 

 

 

Academia  Funny English 1 
 
Sabia que as crianças até aos 3 anos possuem uma 

capacidade natural para apreender as regras 

fonológicas e gramaticais de uma língua não 

materna? 

E que bom é aprender brincando!  

 

 
 VALORES  

 ATIVIDADES  
 ATIVIDADES 



 

 
 

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). 
 

PREÇÁRIO 
Creche- 2019/20 

www.colegioquintadomar.pt 

 

O segredo do nosso sucesso? MOTIVAÇÃO 

(das crianças, das famílias e da equipa) 

 

 

 

 

 

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 

 

 

PREÇÁRIO 
Creche - 2019/2020 

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

