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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 08-03-2019  Horas: 18:15h-20:20h 
 

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 
Cidália Vilaça em representação da Educadora Marlaine Pereira Presente 

REPRESENTANTE DAS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO 
Filomena Goulart Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. BEBÉS sala 1 
Lina Nunes Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. BEBÉS sala 2 
Sofia Garcia Ausente (justificado) 

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 Ausente (justificado) 

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

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 4 anos 
Renato Cruz em representação de Cristina Costa Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Armanda Neves Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 1 
António Furtado Ausente (justificado) 

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

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 3 
Marco Silva em representação de Fátima Freitas Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 4 
Teresa Luís Presente 
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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, tendo sido a ata aprovada por todos os membros 
presentes e que participaram na reunião do dia quinze de novembro do ano de dois mil e dezoito. 
 
2 – Informação sobre as atividades desenvolvidas; 
 
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 Plano Anual de Atividades e tendo como pano de fundo o Projeto Educativo da instituição. 
Sempre no sentido de evocar a pertinência e o sentido das oportunidades educativas proporcionadas, proporcionando o desenvolvimento de todas as crianças e se 
contribuindo para estimular o seu interesse, a sua curiosidade e consequentemente o desejo de aprender.  
Neste sentido, afirmou a Diretora Técnico Pedagógica as atividades que estão a ser implementadas e desenvolvidas em cada valência e em cada sala, estão de acordo 
com os princípios orientadores do Plano Anual de Atividades. Sendo que especificamente este ano letivo teve lugar, numa primeira instância a adaptação às novas 
instalações por parte de toda a comunidade educativa. Assim, no início de novembro todas as salas estavam em cumprimento com o Plano estabelecido. 
Enfatizou todas as atividades realizadas quer no âmbito do Projeto eco Escolas, como as dedicadas a dias comemorativos, sempre de acordo com as orientações 
curriculares. 
No que concerne ao Carnaval e a todo o processo de preparação da festividade e do desfile organizado pela Câmara Municipal da Horta, decorreu tal como previsto e 
na opinião da Diretora Técnico Pedagógica, correu mesmo muito bem. 
Mais informou que nas portas de acesso às salas e a cada sala se encontra patente a planificação de atividades da respetiva sala. 
 
3 – Colaboração nas atividades de encerramento de ano letivo; 
 
No concernente ao ponto três da ordem de trabalhos o Conselho foi informado que a realização da festa está calendarizada para o dia sete de junho, p.f., foi igualmente 
solicitada a proposta de sugestões e de atividades, aos membros do Conselho por forma a enriquecer o evento. 
 
4– Outros assuntos de interesse; 
 
A Presidente prosseguiu com a ordem de trabalhos e entrando no ponto quarto e último, solicitando ao Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira que 
explanasse sobre o que havia sido questionado na sessão anterior.  
Assim, em relação à relva do Parque infantil, ressalvou que estava a ser tratada a questão e que se aguarda uma melhoria do estado do tempo para proceder à sua 
substituição integral, embora seja faseada em termos de espaço, para que não comprometa a utilização do espaço por parte das crianças. Está a proceder-se à 
plantação de duas árvores e no dia 21 de março, será levada a cabo uma ação em parceria com os Serviços Florestais da Ilha do Faial para a plantação de uma árvore 
“Bela Sombra” no Parque Infantil da Instituição. 
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Quanto às preocupações levantadas sobre as ementas, afirmou que estas estão a ser trabalhadas pela enfermeira da instituição em estreita colaboração com os 
profissionais da Unidade de Saúde da Ilha do Faial e que neta fase se aguardam alguns esclarecimentos. 
Estão a aguardar tempo mais seco a fim de terminarem as pinturas e colocação dos armários nas salas de CATL e quanto ao Plano de Emergência do edifício se 
aguarda a licença de utilização definitiva por parte da Câmara Municipal da Horta, em fase de conclusão, encontrando-se a instituição neste momento, a aguardar as 
telas finais da obra e que entretanto os colaboradores da Instituição, se encontram a receber formação em algumas áreas colaterais.  
Foram detetados alguns problemas ao nível da obtenção de água quente, pelo que se está a resolver. 
 
A Presidente e como vem sendo habitual, concedeu um 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. 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, a não ser que as questões que havia levantado na última sessão, conheceram solução, 
pelo que revela o seu agrado e afirmou ser preocupação dos pais da sala, a questão que se prende com o Plano de evacuação do edifício. 
 
A Representante da sala 1 de 1 ano, Ana Catarina Teixeira e a Representante da sala 2 de 1 ano, Petra Besugo, não tiveram qualquer questão a ressalvar. 
 
A representante da sala 1 dos 2 anos, Susana Ávila, questionou a cerca do número de pessoas na sala no horário entre as 7.45 horas e as 9.30 horas, ou seja no 
horário de acolhimento que para a maioria dos pais parece insuficiente. 
 
A Representante da sala dos 3 anos, Carla Lobão, apenas referiu uma questão relacionada com uma questão colocada por uma mãe da sala que pelo entendimento 
do Diretor Administrativo e Financeiro e da Presidente consideraram ser de foro pessoal, ou seja, extrapolava o interesse de sala e solicitaram que a mesma se dirigisse 
aos serviços administrativos para ver solucionado o seu assunto. 
  
O Representante da sala dos 4 anos, Renato Cruz, referiu a preocupação manifestada pelos pais e encarregados de educação da sala, pelos períodos de ausência da 
Educadora de sala, pelo que os pais deveriam ser informados quer das ausências, quer da sua substituição. Desejam igualmente ser informados do pessoal de sala 
que nem sempre se verifica estável, nem em número, nem nas mesmas pessoas. Referiu ainda que a comunicação em sala, a título de exemplo no final do dia não é 
considerado nem suficiente, nem eficiente. Afirmou que “quando venho de tarde buscar o meu filho, quem está não sabe como se passou o dia, nem como foi a manhã”, 
perante tal declaração reafirmou ser insuficiente a comunicação em sala. Apontou por fim que uma ação de melhoria da instituição seria colocar mais uma pessoa na 
sala. 
 
O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala dos 5 anos, Armanda Neves, não teve nada a obstar. 
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O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala do CATL 2, Manuel Nunes, considera que em relação a si e aos restantes Pais e Encarregados de 
Educação não existe qualquer questão a colocar. 
 
A Representante da sala do CATL 3, Marco Silva, fez referência à situação da passagem da Escola Básica e Integrada da Horta para o Castelinho, ter estado 
inviabilizada, mas todavia tem conhecimento que o caso já se encontra solucionado. Sugere ainda que as crianças passem menos empo em frente ao computador e 
realizem mais atividades. 
 
A Representante da sala do CATL 4, Teresa Luís, considera que está tudo a funcionar conforme que nada mais tem a dizer. 
 
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 

 

 


