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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 01-06-2018  Horas: 18:15h-20:00h 
 

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 Ausente (justificado) 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 ano  
Susana Ávila Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 anos 
Teresa Luís  Ausente (justificado) 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 3 anos 
Sandra Rosa 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 Ausente (justificado) 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 2 
Fátima Freitas 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. 
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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, de acordo com o Plano de Atividades e com o Projeto Educativo. 

Afirmou que quer a valência de Creche quer de Jardim de Infância, dedicaram o mês de maio à celebração da família, com atividades várias que foram 

muito bem acolhidas e muito participadas pelos pais e encarregados de educação. 

Após esta breve explanação a Presidente, agradeceu à Diretora Técnico Pedagógica pelo testemunho e perguntou se alguém pretendia algum 

esclarecimento, não se tendo inscrito qualquer membro do Conselho. 

 

3 – Informações sobre as obras de Ampliação e Remodelação das Instalações; 

No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, o Conselho fez uma visita às obras, acompanhado pelo Presidente da Direção, onde para além de 

observarem o desenvolvimento das obras tiveram a oportunidade de colocar questões e obter esclarecimentos e demais explicações por parte de Bruno 

Leonardo. 

Retomando a sessão, na sala de reuniões, todos os membros revelaram estar satisfeitos com as novas instalações da instituição e concluíram que estas 

constituem uma enorme mais-valia para O Castelinho. 

Rita Dias, representante dos pais da sala dos 5 anos, propôs que se promovesse um dia aberto à comunidade, proporcionando a visita não só à comunidade 

em geral, bem como a antigos clientes do estabelecimento, ou seja a crianças que já frequentaram a instituição. 

 

4 – Festa de encerramento do ano letivo 2017/2018; 

No concernente ao ponto quatro, a presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Judite Souto para que apresentasse o programa da festa aos 

membros do Conselho. Neste sentido, foi dado a conhecer as atividades a apresentar por sala: 

Sala dos 2 anos – Dança “Põe as Mãos no Ar”, 

Sala dos 3 anos – Dança “Toc Toc”, 

Sala dos 4 anos – Música Dramatizada “10 Patinhos” e “Canção dos Afetos, 

Sala dos 5 anos – Dramatização “O Espantalho” e Dança de Expressão Dramática “Fantasmas”, 

CATL 1,2,e,3 – Adaptação Musical do Filme dos Descendentes, 

Entrega de Diplomas aos Finalistas do CATL 3, 

Atuação dos Finalistas dos 5 anos com a canção dos finalistas e entrega de Diplomas, 

Atuação da artista Sofia Medeiros com Músicas Infantis, e do grupo de HipHop do ginásio Go Gym. 

Haverá ainda, pinturas faciais, jogos tradicionais, quermesse, Bar, barraquinha dos Cachorros, e o Castelinho de Doces.  
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O Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, informou que tendo em conta a referência feita na sessão de março, relativamente ao palco onde 

as crianças atuam, será utilizado um estrado diferente, de maiores dimensões e terá um cordão de segurança que delimitará a área de atuação, para que 

todos possam ter a mesma oportunidade de visionamento. 

 

5- Outros Assuntos de interesse; 

A Presidente prosseguiu com a ordem de trabalhos e entrando no ponto cinco e último da presente ordem de trabalhos, 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: 

A representante da sala de 1 ano, Susana Ávila que a pedido dos pais da sala questionou a saída da Auxiliar da Sala, Márcia Silva que os acompanha 

desde bebés, pois os pais consideram que as crianças ficam lesadas com esta situação e questionou, ainda, o alargamento do horário de funcionamento, 

nomeadamente o horário de abertura. 

A Representante da sala dos 3 anos, Sandra Rosa, colocou a questão da obrigatoriedade das crianças dormirem de tarde ou se a instituição poderia 

salvaguardar uma alternativa. 

A Representante da sala dos 5 anos, Rita Dias, referiu que os pais da sala a questionavam sobre o andamento das obras das novas instalações e que hoje 

depois da visita já os pode informar munida de maior e melhor conhecimento. Fez ainda uma referência à existência de baratas no edifício. 

A Representante do CATL 2, Fátima Freitas, também tinha como questão o andamento das obras e voltou a questionar, à semelhança da última sessão, 

e especificamente a capacidade de resposta do Castelinho aquando a existência de uma greve da escola básica, para que os pais sejam avisados 

atempadamente. 

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; 

-Que a auxiliar Márcia Silva, afirmaram que esta colaboradora não é daquela sala, pois vai ”rodando” entre salas e que o pessoal de sala é suficiente; 

-Que quanto ao não dormir de tarde na sala dos 3 anos, existem recomendações no sentido de todas as crianças terem um momento de repouso, para um 

melhor desenvolvimento; 

-Que foi realizada uma desinfestação ao edifício, pelo que o problema das baratas se encontra sanado; 

-Que aquando a existência de greves na escola básica, a instituição assegura sempre o habitual serviço; 
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O Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, após ter ouvido a Direção Técnico Pedagógica, solicitou a opinião do Conselho Pedagógico 

sobre a disponibilização ou não de todos os alimentos às crianças, ou seja, colocar à disposição das crianças de forma igualitária todos os alimentos, 

não obrigando ao seu consumo, ou apenas disponibilizar aos que já os consomem por hábito. 

O Conselho reunido, foi unânime na disponibilização de todos os alimentos, sem forçar o seu consumo e que a oferta dos alimentos de forma igual a 

todas as crianças é o pedagogicamente mais correto, desde que não constitua “fator de stress”. 

 

E não havendo mais nada a tratar a Presidente 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 

 

 


