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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 20-03-2018  Horas: 18:15h-19:30h 
 

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 
Marlaine Pereira 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 
Donalda  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 
Marco Silva Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 3 
Rui Cabral Ausente (justificado) 

 

 

1 – Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 

A Presidente agradeceu a presença de todos os membros e foi dado cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, colocada a ata à votação, esta foi 

aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 



 

 2 

2 – Informação sobre as atividades desenvolvidas; 

Entrando no ponto dois a Presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Judite Souto, que efetuou um breve resumo das atividades que estão 

a ser desenvolvidas na creche, de acordo com o Plano de Atividades e com o Projeto Educativo. 

Referiu que na sala de 1 ano e atendendo à simplicidade das atividades tendo em conta esta faixa etária, está a ser trabalhado o conceito de família e que 

no mês de maio, mais concretamente na primeira semana irão decorrer diversas atividades no âmbito desta temática. 

A Educadora Marlaine Pereira, em substituição da Educadora Maria José Salgado, deu a conhecer as atividades que estão a ser desenvolvidas pelo Jardim 

de Infância, fazendo menção à Educação para a Cidadania, Educação Rodoviária e no âmbito do programa Eco-Escolas se estão a trabalhar diversas 

temáticas que têm a ver com a poupança de água e energia e o seu consumo racional, tendo sempre presente a ideia da prática de uma Cidadania ativa e 

do como estar/viver em sociedade. 

Têm participado em atividades organizadas pelo Parque Natural da Ilha do Faial e têm dedicado algum tempo a plantar aromáticas, cujo objetivo se 

prende com a utilidade que podem obter no dia-a-dia da família, os seus benefícios e por ser uma forma de poupança através da auto produção, reduzindo 

desta feita, o consumo e os gastos excessivos da família. 

Afirmou ainda, que à semelhança da valência de Creche, irão de igual forma dedicar o mês de maio à celebração da família, com atividades várias. 

Após esta breve explanação a Presidente, agradeceu às educadoras, tão expressivo testemunho e perguntou se alguém pretendia algum esclarecimento, 

não se tendo inscrito qualquer membro do Conselho. 

 

3 – Colaboração na programação de atividades de encerramento do ano letivo; 

No ponto três da ordem de trabalhos a Presidente solicitou aos presentes que se tivessem alguma sugestão a propor no que concerne ao ponto três, quer 

seja nalguma atividade, ou noutra qualquer razão de contributo o expusessem, por forma a ser integrado no programa que está em fase de construção.  

A representante do Pais e Encarregados de Educação da Sala dos 5 anos, referiu que terá lugar uma reunião com os Pais da sala na sexta-feira próxima, 

cujo objetivo é a deliberação de atividades daquela sala para a festa de fim de ano, uma vez que são os finalistas da instituição. 

 

4 – Outros Assuntos de interesse; 

A Presidente prosseguiu com a ordem de trabalhos e entrando no ponto quatro e último da presente ordem de trabalhos, fazendo referência a um assunto 

que com certeza estaria na intenção de questões de todos os presentes e que se refere às obras de ampliação e requalificação da instituição que estão em 

curso. Assim e neste contexto, informou que a obra está a decorrer a bom ritmo, que a entrega se mantém agendada para final de abril, todavia no dia 23 

p.f., terá lugar uma reunião, na qual a Direção aguarda obter informações mais concretas. Explicou ainda que a fase de análise às propostas de aquisição 

de equipamentos se encontra em fase de conclusão e referiu, pedindo compreensão, que entre a entrega do edifício após concluído e a mudança efetiva 

de instalações poderá decorrer um período mais ou menos alargado em termos temporais.  

De seguida a Presidente deu por aberto um período da sessão objetivando a partilha e diálogo dos presentes, nomeadamente através de questões, ou 

sugestões emanadas pelos Pais e Encarregados de Educação de cada uma das salas. Neste sentido, foi dada a palavra a quem quisesse intervir, tendo 

usado da palavra: 
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A representante da sala dos bebés, Ana Catarina Teixeira, informou que os pais da sua sala questionavam sobre a hora de abertura da instituição, sobre 

a possibilidade de ser às 7.45 horas, uma vez que alguns pais iniciam a sua jornada de trabalho às 8.00horas da manhã, questionando igualmente, o 

número insuficiente de colaboradoras para tantos utentes. 

A Representante da sala de 1 ano, Judite Faria, colocou também a questão do horário de abertura da instituição ser às 7.45 horas. 

A Representante da sala dos 2 anos, Teresa Luís, informou que os pais da sala propunham a alteração ou diversificação dos lanches, dando o exemplo 

da substituição do leite ou iogurte de vez em quando por gelatina ou puré de fruta. Mais informou que os pais referem o abuso de couves ao almoço, 

dando o exemplo da mistura de couve-de-bruxelas, couve-flor e brócolos que se traduz, por vezes, em indisposições das crianças, querendo saber por 

isso se existe a possibilidade de tal facto ser alterado. Sugeriu ainda a deslocalização do Palco na Festa de final de ano; 

O Representante da sala dos 3 anos, Hugo Rombeiro, iniciou dizendo com satisfação que algumas das questões que havia colocado na sessão anterior 

obtiveram a atenção da instituição, tendo algumas delas ficado solucionadas. Todavia os pais da sala levantam ainda algumas sugestões, por sentirem 

algumas falhas ao nível da segurança das crianças, nomeadamente, irem à casa de banho sozinhas e a falta de segurança na saída das instalações, propondo 

a contratação de um segurança. Propõem também a utilização do ginásio, pelo menos meia hora por dia para fazer algum tipo de atividade física e 

questionou ainda se já existe data para o início da Natação. 

A Representante da sala dos 4 anos, Donalda Luís, perguntou se os problemas com a eletricidade da sala se encontram resolvidos, pois nota que a 

infiltração de água se mantém. Questionou se quando uma criança está em recuperação de alguma doença, ou por algum motivo não possa ir à piscina, 

se é dada alguma alternativa, nomeadamente, ficar na instituição durante o período em que todos os outros elementos da sala se deslocam à natação. 

A Representante da sala dos 5 anos, Rita Dias, manifestou também alguma preocupação no que concerne à eletricidade, e a uma tomada do ginásio que 

se encontra “descarnada”, apresentando deste modo um perigo eminente para as crianças. Referiu que na ementa quando é peixe aparece apenas, a palavra 

peixe e que os pais querem saber qual a espécie. Propõem uma melhor comunicação entre as colaboradoras da sala, para que todas possam estar aptas a 

dar as respostas devidas às questões colocadas pelos pais no dia-a-dia. 

Por último fez ainda referência ao mau estado dos vidros do ginásio do andar acima que se apresentam sem condições e por isso, perigosos para as 

crianças. 

O Representante do CATL 1, Manuel Nunes, referiu que nenhum dos pais da sala teriam colocado qualquer questão para trazer ao Conselho. 

O Representante do CATL 2, Marco Silva, informou a insatisfação por parte de alguns pais sobre a distribuição dos bilhetes para a festa de Natal e 

mencionou a excessiva ocupação dos camarotes. Sugeriu a deslocalização do Palco na Festa de final de ano, para que todos pudessem ter a mesma 

oportunidade de visualização. 

Referenciou que na passada sexta-feira, 16 de março, aquando a greve de Professores, eram 9.45 horas e ainda não sabiam, na instituição para que sala 

levariam as crianças, sabendo que a mesma se havia comprometido que pelas 9.30 horas estaria apta a receber as crianças. 

 

Após a intervenção dos representantes dos pais passou a palavra à Diretora Técnico Pedagógica e ao Diretor Administrativo e Financeiro para se 

pronunciarem no que considerassem importante. 

Os mesmos agradecendo as questões referiram o seguinte: 

- Que o horário de abertura da instituição será alvo de análise e eventual alteração após a mudança para as novas instalações; 
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-Que as crianças da sala dos 3 anos, vão sempre acompanhadas à casa de banho; 

-Que quanto à utilização do ginásio pelo menos uma meia hora por dia, é algo que já foi colocado em prática e que aproveitam para realizar jogos e 

outras atividades de carácter lúdico; 

-Que a Natação para a sala dos 3 anos, terá início depois da Páscoa, às quartas-feiras; 

-Que quando uma criança não se encontra, por motivos vários, em condições para ir à atividade de Natação, tem sempre como alternativa a possibilidade 

de ficar na instituição; 

-Que em relação à questão da falta de comunicação entre os elementos das salas, que aquando alguma indisposição ou mal-estar da criança, devem os 

pais alertar quando o trazem pela manhã, ficando desta forma o pessoal da sala mais atento a qualquer alteração do estado. 

- Sobre o uso do peixe “melga”, foram informados os presentes que foi retirado das ementas e que o facto de aparecer apenas “peixe” nas ementas e não 

a espécie será alvo de alteração, sabendo que a instituição adquire por norma peixe fresco, só não o faz quando o estado do mar não permite a aquisição 

sob esta condição; 
- Que a festa de Natal a diminuta lotação da sala se apresenta como um inegável problema, pelo que será novamente reapreciada a situação face às questões 
colocadas; 

 -Que em relação à sexta-feira, dia 16 de março e dia de Greve dos Professores, foram os Pais informados pela Instituição que a partir das 9.30 horas 

haveria alguém para receber as crianças, mas só apenas a essa hora pois coincide com a existência da totalidade dos colaboradores nas instalações, sendo 

que por coincidência havia, nesse dia muitas colaboradoras a faltar. 

-Que em relação à deslocação do palco da Festa de Final de Ano será tida em conta a sugestão, embora numa primeira análise não se aparente de fácil 

resolução; 

 

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

apresentadas. 

 

E não havendo mais nada a tratar a Presidente, Alice Rosa, 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 

 


