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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 15-11-2018  Horas: 18:15h-21:00h 
 

PRESENÇAS 

 

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 
Alice Rosa (Vogal da Direção) Presente 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Eduardo Pereira Presente 

DIRETORA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Maria José Salgado Presente 

REPRESENTANTE DAS EDUCADORAS DE INFÂNCIA 
Marlaine Pereira Presente 

REPRESENTANTE DAS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO 
Filomena Goulart Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. BEBÉS 
Lina Nunes Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 - 1 ano  
Ana Catarina Teixeira Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 - 1 ano 
Petra Besugo Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 - 2 anos 
Susana Ávila Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 - 2 anos 
Rosa Oliveira Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 3 anos 
Carla Lobão Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 4 anos 
Cristina Costa Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Marco Rosa Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 1 
António Furtado Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 2 
Manuel Nunes Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 3 
Fátima Freitas Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 4 
Teresa Luís Presente 

 
1 – Início da atividade do Conselho Pedagógico no presente ano letivo – apresentação dos elementos do Conselho; 
A Presidente agradeceu a presença de todos os membros e foi dado cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, em que cada um dos membros se apresentou 
ao Conselho, proferindo nome e sala que representa. 
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2 – Relatório do Plano Anual de Atividades 2017/2018; 
 
Entrando no ponto dois a Presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado, que efetuou um breve resumo das atividades que foram 
desenvolvidas na creche, Jardim de Infância e CATL, de acordo com o Relatório e avaliação do Plano Anual de Atividades, sendo que a avaliação do Plano Anual de 
Atividades permite-nos reconhecer a pertinência e o sentido das oportunidades educativas proporcionadas, saber se estas estimularam o desenvolvimento de todas 
as crianças e se estamos a colaborar para alargar o seu interesse, a sua curiosidade e consequentemente o desejo de aprender.  
Para o efeito, cada Educadora fez uma avaliação das atividades executadas do plano anual de atividades sobre o subtema “Viver em sociedade - a família e a 
Escola”, assim como das áreas de desenvolvimento de acordo com as caraterísticas individuais de cada grupo.  
No que diz respeito ao tema em questão, o jardim-de-infância desenvolveu com mais pormenor, tiveram um vasto leque de atividades, visitas de estudo, diálogos 
sobre a família e canções. É de referir que se promoveu atividades para o dia do pai e dia da mãe, pois para além da elaboração de prendas feitas pelas crianças, 
estes foram convidados a realizar atividades nas salas em conjunto com os educandos.  
Na creche ouviram histórias e canções, bem como elaboraram trabalhos sobre a família. Promoveu-se a semana da família, onde os pais foram convidados para 
participar com atividades na sala durante a referida semana, os quais participaram ativamente, sendo mesmo necessário perlongar as atividades por mais tempo. 
Para comemoração do dia da família a instituição convidou todos os pais e crianças da sala de 1 e 2 anos a fazerem uma aula de natação para pais e filhos 
ministrada pela professora da área, os quais aderiram quase na totalidade.  
Importa referir, que como a nossa escola está inserida no projeto eco escolas, foram também realizadas atividades referentes ao mesmo em todas as salas, mas com 
mais pormenor no jardim-de-infância e Catl. Dentro deste projeto promoveu-se algumas visitas de estudo em parceria com o parque Natural e OMA.  
Relativamente às áreas de desenvolvimento e a nível geral, foram adquiridos os objetivos propostos. 
 
3 – Projeto Educativo para o Triénio letivo 2017/2018; 
 
No ponto três da ordem de trabalhos a Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado, fez uma breve apresentação do Projeto Educativo, anteriormente aprovado, 
ressalvando que este foi alvo de algumas alterações dado o facto da mudança de instalações. 
Deu a conhecer aos presentes que o tema “Educação para A Cidadania” foi o escolhido para o Projeto Educativo trianual (2017-2020), uma vez que é importante uma 
educação para a cidadania de forma a mobilizar os mais jovens para a tarefa de encontro de sentido, no mundo livre e com maiores possibilidades, para se aperfeiçoar 
a nível das solidariedades voluntárias e das responsabilidades individuais. Sendo este um projeto trianual, apresentamos os subtemas para cada ano letivo: 2017-2018 
- Viver em Sociedade: a família e a escola; 2018-2019 – Campo, a Cidade, a Ilha e o País; 2019-2020 – O Mundo: diferenças entre povos e festividades anuais. Cada 
um destes temas serão justificados nos Planos Anuais de Atividades. 
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4– Plano Anual de Atividades 2018/2019; 
 
A Presidente deu novamente a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado, para que apresentasse o Plano Anual de Atividades 2018/2019, conforme 
calendarização também apresentada e que se apensa a esta Ata. 
Começou por referir que “O Campo, a Cidade, a Ilha e o País”, constitui o subtema definido para o ano letivo 2018/2019 e vem no seguimento do Projeto Educativo 
trianual “Educação para a Cidadania”, sendo este o segundo subtema do mesmo. 
Este subtema está diretamente inserido na dimensão da educação intercultural, a qual segundo as orientações curriculares, pretende promover o reconhecimento e a 
valorização da diversidade como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais, pretendendo-se 
sobretudo desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação social, criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade.  
No que concerne às áreas de conteúdo referidos nas orientações curriculares este subtema insere-se essencialmente na Área do Conhecimento do Mundo, uma vez 
que nesta área são abordadas essencialmente diversas ciências, através de questionamento e da procura do saber, que permite à criança uma melhor compreensão 
do mundo que a rodeia.  
No entanto, ao desenvolver o subtema iremos trabalhar todas as áreas de conteúdo – afirmou - das orientações curriculares para a educação de infância. Apesar de 
pequenas, as crianças já sabem as diferenças entre a zona rural e na zona urbana e o que cada uma oferece. Por isso, é importante que o educador diferencie as 
caraterísticas e a importância do campo e da cidade valorizando a relação de troca entre esses dois meios.  
O objetivo geral deste plano anual de atividades, para a valência de creche é:  
- Identificar/Reconhecer o meio envolvente da criança.  
Os objetivos específicos deste Plano são: 
- Aprender através das rotinas escolares;  
- Conhecer e explorar as Estações do Ano;  
- Explorar as características do vestuário inerente a cada estação do ano;  
- Identificar as frutas do Outono;  
- Identificar alguns legumes;  
- Observar diferentes tipos de animais;  
- Identificar e imitar alguns sons dos animais;  
- Imitar a locomoção de alguns animais;  
- Explorar canções e histórias sobre a temática;  
- Enriquecer o vocabulário, aprendendo novos conceitos do meio envolvente;  
- Trabalhar a orientação nos espaços habituais;  
- Estabelecer relações pessoais, aprender, brincar, fazer amigos.  
Jardim de Infância  
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Constituindo Objetivo Geral:  
- Proporcionar às crianças conhecimentos sobre a ilha do Faial (meio rural/urbano) e sua localização geográfica (Arquipélago/Pais).  
Como objetivos específicos:  
- Identificar e caraterizar o que é uma ilha;  
- Identificar o Arquipélago dos Açores;  
- Conhecer as caraterísticas do meio rural/urbano;  
- Identificar na ilha do faial os meios rural/urbano;  
- Identificar e nomear o nome do país e da bandeira.  
Após esta completa explanação, a Presidente, agradeceu às educadoras, tão expressivo testemunho e perguntou se alguém pretendia algum esclarecimento, não se 
tendo inscrito qualquer membro do Conselho. 
 
5 – Colaboração na programação de atividades para o ano letivo; 
 
Foi solicitado aos membros do Conselho colaboração ou alguma sugestão visando o enriquecimento do plano em discussão, ao que a Representante da sala CATL 3, 
Fátima Freitas, sugeriu que fosse trabalhada a área do Património e Tradições, uma vez que é uma temática sempre pertinente e que se comemora a nível europeu no 
presente ano. 
 
6 – Outros Assuntos de interesse; 
 
A Presidente prosseguiu com a ordem de trabalhos e entrando no ponto sexto e último da presente ordem de trabalhos, concedendo espaço de tempo, objetivando o 
diálogo e partilha entre os presentes, nomeadamente através de questões, ou sugestões emanadas pelos Pais e Encarregados de Educação de cada uma das salas e 
sobre a apreciação inicial das novas instalações. Neste sentido, foi dada a palavra a quem quisesse intervir, tendo usado da palavra: 
A representante da sala dos bebés, Lina Nunes, que disse não ter nada a referir, uma vez que é a primeira vez que participa neste Conselho, todavia informou que os 
pais da sua sala questionavam sobre a hora de abertura da instituição, que é algo que já se encontra resolvido e sobre a possibilidade de ser dado um reforço alimentar 
a meio da manhã aos bebés, uma vez que alguns comem muito cedo e têm exclusivamente aleitamento materno. 
A Representante da sala 1 de 1 ano, Ana Catarina Teixeira, colocou a questão de serem poucas vezes que encontra a Educadora da sala de manhã, considerando 
ainda que existe falta de pessoal na sala. A Diretora Técnico Pedagógica referiu que a Educadora tem um horário rotativo e daí decorrer, nem sempre estar a essa hora 
na sala. Sugeriu ainda que fosse iniciada a escovagem dos dentes na instituição, sendo que a Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado aferiu que não se 
coloca em prática uma vez que a instituição segue as recomendações da Ordem do Médicos Dentistas. O Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, afirmou 
que de facto é muito importante a imagem que os pais no acolhimento e na entrega das crianças, levam da instituição, contudo a sala em causa tem o apoio diário das 
colaboradoras do CATL. 
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A Representante da sala 2 de 1 ano, Petra Besugo, mencionou a falta de segurança das portas de correr e gavetas e a questão das crianças mexerem na água da 
sanita quando estão nos sanitários, referindo serem questões fáceis de evitar. O Diretor administrativo e financeiro aludiu que as proteções para portas e gavetas estão 
encomendadas e que se aguarda que cheguem em breve. 
 
A representante da sala 1 dos 2 anos, Susana Ávila, referiu a situação do ar condicionado da sala estar muito alto, facto que já se encontra solucionado, segundo 
afirmou a Diretora Técnico Pedagógica. Salientou que as crianças poderiam utilizar os diferentes espaços lúdicos quer interiores ou exteriores e questionou sobre a 
chegada das batas das crianças, ao que o Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, respondeu que devem chegar no final do mês de novembro, pois foram 
devolvidas por apresentarem tonalidades diferentes e confirmou que a atividade física é muito importante para as crianças e que posto isto, a instituição tem 
disponibilizado todos os espaços de forma rotativa. 
A representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala 1 dos 2 anos, Susana Ávila, mencionou ainda a satisfação por parte dos pais pela auxiliar da sala e fez 
menção ao cheiro menos bom à entrada do edifício. 
A Representante da sala 2 dos 2 anos, Rosa Oliveira, em substituição de Carina Silveira, não referiu qualquer situação e que a satisfação ao nível das instalações é 
geral. 
A Representante da sala dos 3 anos, Carla Lobão, iniciou dizendo que as crianças deveriam utilizar mais vezes os espaços exteriores, parque, revelou alguma 
preocupação com as caixas de esgoto sem proteção, que a sala tem muito eco, quando se fala e que os pais gostariam de receber imagens dos filhos em atividades 
do quotidiano escolar, mesmo tendo em conta a proteção de dados os pais mantém esta intenção. Finalizou dizendo que o número de crianças na sala aumentou 
contudo, mantém-se o número de auxiliares acrescendo o facto de ter uma criança com necessidades educativas especiais. O Diretor Administrativo e Financeiro 
afirmou que a sala tem pessoal suficiente e que são quatro e não três colaboradoras. 
A Representante de Pais e Encarregados de Educação, Carla Lobão, continuou referindo que quanto à alimentação os pais da sala consideram haver excesso de 
“verdes”, provocando prisão de ventre ou diarreia, deixando a recomendação de ser implementado outro tempero ou dar outra apresentação, por exemplo, ao peixe 
cozido que vem desfeito. A Representante das Ajudantes de Educação, Filomena Goulart, acrescentou que no caso do peixe é devidamente e cuidadosamente dividido 
em doses. 
O Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, aludiu dizendo que os legumes são cozidos e temperados ao vapor, mas em breve serão cozinhados no forno. 
A Representante da sala dos 4 anos, Cristina Costa, referiu não ter nada a apontar, a não ser os cacifos da sala que são pequenos e questionou como a instituição 
procedia quando algumas crianças não comem nem ao almoço, nem ao lanche, por não gostarem dos alimentos fornecidos, ao que o Diretor Administrativo e Financeiro 
retorquiu afirmando que nas salas dos quatro e cinco anos é dado um reforço alimentar ao final da tarde. 
O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala dos 5 anos, Marco Rosa, questionou se os colaboradores da instituição estariam a receber formação, 
nomeadamente na área de primeiros socorros, ao que a Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado informou o Conselho que já tinha sido ministrada 
recentemente a algumas colaboradoras e que será ministrada em breve aos restantes colaboradores. 
O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala do CATL 1, António Furtado, tomou a palavra para em primeiro lugar enaltecer a oportunidade que 
está a ser dada aos pais de livremente colocarem as suas questões e terem ocasião de ainda darem sugestões, “é um importante sinal de abertura” disse. 
Mencionou ainda, perante o Conselho, que no seu entender as instalações são muito boas e que oferecem excelentes condições de trabalho e de bem-estar às crianças. 
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Referiu ainda que nada tem a dizer relativamente à alimentação e que o seu educando come diversificadamente e tudo e que em cas não acontece o mesmo, observando 
e relatando o facto como algo de muito positivo e a assinalar. 
O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala do CATL 2, Manuel Nunes, resume as preocupações da sala a duas questões “piolhos e dentadas” e 
o facto da sala ainda não estar apetrechada com cabides e armários. A Diretora Técnico Pedagógica, Maria José Salgado, disse que era hábito da instituição colocar 
na porta de cada sala uma chamada de atenção aos pais e encarregados de educação no que concerne à pediculose. 
 
A Representante da sala do CATL 3, Fátima Freitas, fez referência às ementas e ao facto de alguns pais revelarem alguma insatisfação, questionou se nos dias de 
greve existia ou não um lanche a meio da manhã, ao que foi respondido positivamente, que sim que existe.  
A Representante da sala do CATL 4, Teresa Luís, relatou que um dia em que o almoço seria almôndegas estas estavam cruas e foi apenas fornecida uma almôndega 
por criança, quando foram douradinhos apenas dois por criança, o que se revela insuficiente para crianças desta idade. O Diretor Administrativo e financeiro, Eduardo 
Pereira, ressalvou que essa situação unicamente teve lugar porque tem a ver com a reestruturação da cozinha, quer em termos de equipamento, como de pessoal e 
referiu que as quantidades são proporcionados de acordo com a gramagem recomendada. 
A Representante de Pais apontou ainda para o facto do controlo do computador da sala ter de ser supervisionado, aquando o visionamento de alguns conteúdos menos 
aconselhados a esta faixa etária, sugerindo que o ecrã esteja direcionado para a Educadora. 
Ainda no âmbito do ponto 6 da ordem de trabalhos, o Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, informou o Conselho que a festa de Natal da Instituição terá 
lugar, o próximo dia 13 de dezembro no Teatro Faialense e que os bilhetes de entrada serão distribuídos, por sala, antecipadamente. 
 
A Presidente, Alice Rosa, informou que vai dar conhecimento dos assuntos desta reunião à Direção para análise e ajuda na tomada de decisões, para que em 
conjunto, os colaboradores possam verificar e solucionar as preocupações testemunhadas. 
 
E não havendo mais nada a tratar a Presidente, deu por encerrada a sessão, que para constar e devidos efeitos se lavrou a presente Ata, redigida e subscrita por 
mim, Eduardo Pereira. 
 
 

A Presidente: Alice Rosa 

 

O Secretário: Eduardo Pereira 

 


