CIRCULAR Nº 07 / 07
Porto, 30 / Mar / 2007

Protocolo com a Qe Sintra
(Quinta Essência – Crianças Deficientes)

Por considerar um acto de cariz Social muito importante, a Direcção do
Clube do Pessoal da EDP, efectuou um Protocolo com a Qe Sintra, entidade que tem
como finalidade a prática de actividades lúdicas e apoio a pessoas com deficiência
mental.
Na documentação, que se anexa, poderá ser analisado o interesse

que, porventura, venha a merecer dos nossos Associados.

A DIRECÇÃO DO CLUBE

Anexos:
- Programas / apresentação
- Programa de Formação
- Boletim de Inscrição

Exmos. Senhores

A Qe vai reiniciar o seu programa de formação para pais/encarregados de educação
de pessoas com deficiência mental.
Estes encontros têm lugar durante a semana (na Qe Sintra), tal como poderão verificar
pelo cronograma apresentado
Solicitamos que preencham na folha em anexo, o vosso interesse/disponibilidade em
participar em cada um dos módulos de formação.
Esperamos que o programa vá ao encontro dos vossos interesses.
Com os melhores cumprimentos

Vanessa Chang

INSCRIÇÃO
Desejo inscrever-me para a frequência dos módulos de formação, abaixo indicados:

Nome:

Morada:

Telefone:________________Email:__________________________________

Módulos

Data

Mês

Horário

Autonomia, Expressão e Criatividade

17-04-2007

Abril

17.00 – 20.00

Relação Mente / Corpo

09-05-2007

Maio

17.00 – 20.00

Relação Mente / Corpo

20-06-2007

Junho

17.00 – 20.00

Experiências de trabalho em contexto real

25-07-2007

Julho

17.00 – 20.00

Relação Mente / Corpo

12-09-2007

Setembro

17.00 – 20.00

Qualidade de Vida

17-10-2007

Outubro

17.00 – 20.00

Relação Mente / Corpo

05-12-2007

Dezembro

17.00 – 20.00

Estarei
Presente

Preços:
Clientes da Qe Sintra – 45 euros por acção de formação /individual ou casal)
Não clientes da Qe Sintra . 50 euros por acção de formação (individual ou casal)
Por favor envie a sua inscrição
Caso necessite de mais informações, por favor contacte:
Ana Galhardo Simões ou Vanessa Chang – Telefone: 21 9154740 / Fax: 21 9154749

Email: anagalhardo@quintaessencia.pt / vanessachang@quintaessencia.pt

Assinatura:
______________________________________

Nº de
Pessoas

FÉRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL
(abertos durante todo o ano)
Programas “Qe Leisure”
“As férias são um período de descanso e diversão em que gostamos de realizar os nossos
sonhos e viver experiências alegres, diferenciadas do nosso dia a dia, de uma forma animada e
descontraída. Ausente-se totalmente descansado e seguro, sabendo que a Qe Sintra acolhe
e cuida do seu filho”.
A Qe Sintra organiza programas especiais para pessoas a partir dos 10 anos, com actividades
de carácter lúdico, para os períodos das férias escolares, feriados e fins-de-semana.
Componentes do serviço: serviço de alojamento em quartos individuais e duplos, com casa de
banho privativa, limpeza diária, alimentação, seguro de acidentes pessoais, serviço de higiene
pessoal, actividades de lazer e monitorização, assegurados por uma equipa qualificada.
As inscrições só serão válidas, após entrevista com a Direcção Pedagógica da Qe Sintra.
Mais informações em www.quintaessencia.pt “Tempos Livres”
Quem Somos
A Qe Sintra é o primeiro complexo privado em Portugal, para pessoas com deficiência mental
maiores de 16 anos que integra um pólo pedagógico e um pólo residencial numa área total
de 15.000 m2, com o objectivo de maximizar a sua autonomia e integração social.
Desenvolve as suas actividades com base em ateliers artísticos e, num inovador sistema de
simuladores que envolve empresas (parceiros profissionais) dos mais variados sectores da
economia, numa lógica de desenvolvimento integrado.
Tem um importante projecto de investigação e desenvolvimento, no qual inclui parceiros
científico-tecnológicos, da Dinamarca, Bélgica e Portugal, visando a reflexão sobre
experiências e resultados, no sentido de sistematizar e divulgar “know-how” que contribua para
a melhoria de um sector que envolve tantos Portugueses.
Contactos
Vanessa Chang
Rua Humberto Delgado, nº 52, 2710-050, Abrunheira, Sintra
info@quintaessencia.pt
www.quintaessencia.pt
Telefone: 21 915 47 40
Fax: 21 915 47 49

