
 

 1 

 
Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 27-11-2017  Horas: 18:15h-20:15h 
 

PRESENÇAS 

 

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 
Alice Rosa  (Vogal da Direção) Presente 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Eduardo Pereira Presente 

DIRETORA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Judite Souto Presente 

REPRESENTANTE DAS EDUCADORAS DE INFÂNCIA 
Maria José Salgado Presente 

REPRESENTANTE DAS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO 
Lina Magalhães Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. BEBÉS 
Ana Catarina Teixeira Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 ano  
Judite Faria Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 anos 
Teresa Luis  Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 3 anos 
Hugo Rombeiro Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 4 anos 
Armanda Medeiros Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Rita Dias Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 1 
Manuel Nunes Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 2 
Fátima Freitas (substituída por Marco Silva) Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 3 
Rui Cabral Presente 

 

 

1 - Início da atividade do Conselho Pedagógico no presente ano letivo - apresentação dos elementos do Conselho; 

A Presidente agradeceu a presença e deu as boas vindas a todos, mencionando o papel deste órgão e a sua importância para a Instituição e questionando 

se todos tinham recebido e lido a documentação a analisar na presente reunião. De seguida deu-se início à primeira reunião deste ano letivo de 2017/18 

dando a palavra para uma breve apresentação de todos os membros. 
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2 - Relatório do Plano Anual 2016/2017; 

Entrando no ponto dois a Presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Judite Souto, que efetuou um breve resumo do relatório de avaliação 

do plano anual de atividades 2016/2017 mencionando que cada Sala avaliou as atividades do plano anual de atividades sobre o subtema “Os planetas” 

e as áreas de desenvolvimento ao longo do ano letivo e de acordo com as caraterísticas individuais de cada grupo. 

Que no que diz respeito aos planetas, o jardim-de-infância desenvolveu com mais pormenor elaborando trabalhos tridimensionais sobre os planetas e o 

sistema solar, visualização de imagens e vídeos, desenho, histórias, canções e dramatizações. 

Que na creche ouviram histórias e canções, falou-se do sol e da lua e as diferenças entre o dia e a noite. Construiu-se mobiles com luas e estrelas. 

Também referiu que nas áreas de desenvolvimento e a nível geral, foram adquiridos os objetivos propostos: na área de formação pessoal e social, nos 

domínios da identidade, autonomia e relação com os outros. 

Por fim disse que também foram adquiridos os objetivos propostos na área de expressão e comunicação, nos domínios da educação psicomotora, no 

domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, na educação musical, nas artes plásticas, educação dramática e conhecimento lógico matemático e 

ainda na área de conhecimento do mundo. 

Após esta breve explanação a Presidente perguntou se alguém pretendia algum esclarecimento não se tendo inscrito qualquer membro do Conselho. 

 

3 - Projeto Educativo para o triénio letivo 2017/2020; 

No ponto três da ordem de trabalhos a Presidente voltou a dar a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Judite Souto, para apresentar o projeto de 

forma resumida dado que todos tinham recebido o documento. 

A Diretora esclareceu que o tema “Educação para a cidadania” foi escolhido para o projeto educativo trianual, uma vez que achamos que cada vez 

mais é importante uma educação para a cidadania, pois viver em sociedade é aprender a comportarmo-nos com todas as espécies de pessoas em todos 

os tipos de situações. 

Mais referiu que os subtemas escolhidos para os próximos anos letivos são: 2017/2018 - “Viver em sociedade: A família /escola”; 2018/2019 - “O 

campo, a cidade, a ilha, o país.”; 2019/2020 – “O mundo: Diferenças entre povos e festividades anuais”. 

Por fim disse que o OBJETIVO ESTRATÉGICO é desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação; que as LINHAS 

ORIENTADORAS são promover a realização do projeto nas diferentes áreas curriculares e de acordo com as orientações curriculares e que 

os RECURSOS a utilizar são os elementos da comunidade educativa e instituições locais. 

Após esta breve apresentação não houve qualquer pedido de esclarecimento.  

 

4 - Plano Anual 2017/2018; 

A Presidente solicitou a Diretora que apresentasse sucintamente o subtema deste ano letivo 2017/2018 “Viver em sociedade: Família/escola. 
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A Diretora referiu que as atividades propostas fazem referência ao meio ambiente mais próximo da criança: A casa, a família e a escola. 

São os dois meios onde a criança passa a maior parte do seu tempo, por isso são os 2 meios mais importantes para a criança. A seleção de atividades 

propostas, refere-se aos elementos mais significativos de cada um desses meios. 

Propõe-se o envolvimento dos pais na escola, o que traz benefícios quer para os pais, quer para as crianças. 

OBJETIVO GERAL PARA A CRECHE: 

Identificar/reconhecer o meio envolvente da criança. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Saber identificar o grupo familiar; 

- Identificar o grupo familiar e o grupo da escola; 

- Aprender através das rotinas escolares/familiares;  

- Trabalhar a orientação nos espaços habituais; 

- Estabelece relações pessoais, aprende, brincar, fazer amigos;  

- Explorar canções e histórias sobre a temática; 

           - Enriquecer o vocabulário, aprendendo novos conceitos do meio envolvente: Família/Escola 

OBJETIVO GERAL PARA JARDIM DE INFÂNCIA: 

- Proporcionar à criança a reflexão da sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras famílias, bem como, do seu núcleo familiar 

e deste com a escola. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Identificar o seu núcleo familiar. 

- Orientar as crianças sobre os direitos e deveres de cada um (na família e na escola). 

- Promover eventos entre a família e a escola para que os vínculos se fortaleçam. 

- Valorizar a função da organização escolar e das diferentes pessoas que colaboram no ambiente escolar. 

- Conhecer e valorizar as normas e modos de comportamento social, para estabelecer vínculos espontâneos e equilibrados com a escola. 

Por fim mostrou a calendarização das atividades da creche, do jardim-de-infância e do CATL para quem pretendesse consultar. 

A Presidente colocou à apreciação o documento tendo após breve discussão sido consensual a concordância com o plano dado que continha as 

propostas deste órgão.  

A Presidente informou que se alguém tivesse mais alguma sugestão que também poderia enviar por e-mail uma vez que o documento será presente, 

para aprovação, em reunião da Direção na próxima semana. 

 

5 – Colaboração na programação das atividades para o ano letivo;  

Neste ponto foi pedido pela Presidente colaboração para as atividades que se realizam durante o ano letivo. 
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6 – Outros assuntos de interesse. 

Neste ponto foi dada a palavra a quem quisesse intervir, tendo usado da palavra: 

Os representantes das salas bebés, 1 ano e CATL1 usaram da palava para referir que não tinham tido contributos dos pais das suas salas e que nada 

tinham a apresentar. 

A representante da sala 2 anos informou que os pais da sua sala questionavam sobre a data de abertura das novas instalações e ainda que sugerem que 

na festa de natal que se realiza no teatro faialense seja dada prioridade aos pais na plateia, que se houver familiares com dificuldade de locomoção 

devem ser os pais da criança desse familiar a dar o lugar e ainda que os pais da sala 2 anos não deveriam ficar á frente dado que se verifica que a 

maioria dos mesmos não fica até final da festa. 

O representante da sala 3 anos informou que os pais tinham-lhe apresentado as seguintes questões: 

- Que consideravam que a sala não tinha os m2 necessários para a quantidade de crianças existentes; 

- Que consideram que se deveria trancar a porta exterior para melhorar a segurança; 

- Que consideram existir poucas atividades extra-curriculares e que inclusive não realizavam atividades oferecidas pelo parque natural do Faial; 

- Que pretendiam saber quais as alterações efetuadas nas ementas; 

- Que aconselham que poderia haver uma formação para o pessoal da cozinha para a preparação de legumes dado ser essa parte da refeição que as 

crianças menos apreciam; 

- Que pretendem saber se é possível substituir a bolacha maria por outra bolacha; 

- Que pretendem saber se a Instituição tem conhecimento da recomendação da sociedade portuguesa de pediatria de que a sesta deverá ser facilitada e 

promovida nas crianças até aos 5/6 anos de idade; 

- Que consideram existir algum abuso no uso de telemóvel durante o tempo de serviço. 

A representante da sala dos 4 anos disse que os pais da sua sala não tinham apresentado qualquer questão mas que pessoalmente considera também que 

deveria haver mais cuidado na utilização do telemóvel. Esta preocupação reforçada pelos outros pais presentes na reunião. 

A representante da sala dos 5 anos referiu que seria bom existirem mais atividades no exterior, sugerem que na festa de natal se convide o Diogo da 

APADIF para atuar, que muita vez se torna difícil passar recados para a Mena ou Lúcia porque muita vez não são elas a receber ou a entregar as 

crianças e mudando as pessoas que apoiam esta sala, que se oferece para vir contar histórias quando o pretenderem dado que recebeu formação para tal, 

que não concordam que se veja todos os dias filme após o almoço e ainda apresentou um estudo de um pai da sala que refere não ser aconselhável o 

uso do peixe “melga” face ao teor de mercúrio que apresenta. 

O representante da sala CATL 1 disse que não tinha qualquer assunto a apresentar. 

O representante da sala CATL 2 questionou também a data de inauguração das novas instalações, que alguns pais se queixam de haver muita rigidez no 

trato com as crianças na hora do almoço obrigando a comer, que pretendem saber se as crianças podem trazer lanche para comer a meio da manhã 

quando cá estão o dia todo e também referem que na festa de natal deveria haver mais cuidado na entrega de bilhetes. 

O representante da sala CATL 3 referiu que deveria haver mais atividades exteriores dado que as crianças ficam muito tempo nas salas. 

Após a intervenção dos representantes dos pais passou a palavra à Diretora Técnico Pedagógica e ao Diretor Administrativo e Financeiro para  
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prenunciarem-se no que considerem importante. 

Os mesmos agradecendo as questões referiram o seguinte: 

- Que a data prevista para a conclusão das obras é 23/04/2018 e que sabem que a Direção e Empreiteiro tudo estão a fazer para que tal aconteça; 
- Que a festa de natal será realizada à semelhança do ano passado tendo sempre em consideração a opinião dos pais e da Direção desde que seja possível 
sendo a diminuta lotação da sala o principal problema; 
- Que a sala dos 3 anos tem mais do que o tamanho determinado por lei; 
- Que sobre a possibilidade de fechar o portão vão analisar a situação e ver o que se pode fazer e propor; 
- Que consideram existir atividades extra-curriculares diversificadas sendo difícil realizar mais e para isso basta ver o plano de atividades para o ano letivo. - - 
- Que não corresponde à realidade a não realização de atividades oferecidas pelo parque natural do Faial dado que foi realizada uma reunião com técnicos do 
parque natural há cerca de duas semanas e marcadas atividades para as salas 3, 4, 5 anos e CATL para realizarem-se durante o ano letivo; 
- Que não se tendo presente de memória todas alterações efetuadas nas ementas que serão enviadas por email; 
- Que agradecem a sugestão da formação para o pessoal da cozinha para a preparação de legumes e que ter-se-á a mesma em consideração sendo levada à 
Direção; 
- Que sabendo ser apenas o caso de uma Criança por opção dos seus Pais que em princípio deverá ser mantida a opção da bolacha e que as bolachas apenas 
não deverão ser dada por motivos médicos. No entanto esta sugestão será avaliada no âmbito do estudo às ementas; 

- Que estão a par da recomendação da sociedade portuguesa de pediatria de que a sesta deverá ser facilitada e promovida nas crianças até aos 5/6 anos 

de idade e que tal está agendado para a reunião da Direção Técnico Pedagógica alargada que se realizará no próximo dia 06 de dezembro; 

- Que o eventual abuso no uso de telemóvel será analisado na reunião da Direção Técnico Pedagógica e em reunião com as Ajudantes de Educação; 

- Que sobre a dificuldade de transmissão de recados na sala dos 5 anos tal será analisado e que isso poderá ter a ver com o a redução do horário da 

Educadora Lúcia por motivo de amamentação/aleitação; 

- Que sobre a possibilidade do Diogo da APADIF atuar na nossa festa de natal tal será analisado e visto com a Direção; 

- Que agradecem a colaboração da representante da sala 5 anos para contar histórias e que tal será tido em consideração; 

- Que é normal após a uma da tarde as crianças dos 5 anos terem uma hora de descanso em que alguns podem dormir, outros ouvir uma história, de 

cerca de 15 minutos, dia sim dia não e filme dia sim dia não. No entanto será analisada a situação; 

- Sobre o uso do peixe “melga” foram os pais informados que esse peixe já não é adquirido e que esta Instituição tem tido a colaboração de técnicos do 

DOP na avaliação do peixe a utilizar tendo também recebido um estudo de um pai que talvez até seja o mesmo; 

- Sobre a eventual queixa de haver muita rigidez no trato com as crianças do CATL, na hora do almoço, obrigando a comer tal será averiguado; 

- Que as crianças do CATL podem trazer lanche para comer a meio da manhã quando cá estão o dia todo; 

- Que sobre oferecer mais atividades exteriores durante o dia tal é um problema nestas instalações, principalmente no inverno. Será equacionada a 

possibilidade de utilização do ginásio grande da escola preparatória nos períodos de tempo disponíveis. 

A Presidente informou que vai levar todos os assuntos à Direção para que em conjunto os colaboradores possam verificar as preocupações aqui 

apresentadas. 
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E não havendo mais nada a tratar a Presidente, Vera Lacerda, informou que iria dar conhecimento dos assuntos desta reunião à direção para análise e 

ajuda na tomada de decisões dando por encerrada a reunião. 

 

A Presidente: Alice Rosa 

 

O Secretário: Eduardo Pereira 


