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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 19-06-2019  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 
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 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 Ausente (justificado) 

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 
Cristina Costa Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Armanda Neves Ausente (justificado) 

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 oito de março do ano de dois mil e dezanove. 
 
2 – Informação sobre as atividades das valências; 
 
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.  
Informou os presentes sobre as atividades realizados neste último período letivo, designadamente a comemoração do Dia da Mãe, a semana da Família em que a 
instituição proporcionou por exemplo uma aula de natação em família nas salas 1 ano. Foi dada continuidade ao sub tema do Campo, com o reconhecimento dos sons 
dos animais, respetiva identificação, entre outras atividades subordinadas ao tema. A partir do final de maio deu-se início à preparação da festa de final de ano em todas 
as valências, que correu muito bem, segunda a Diretora Técnico Pedagógica. 
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 e às visitas de estudo realizadas no mesmo âmbito, para além da realização de cartazes sobre a água e a sua importância, bem como as energias renováveis 
e o Mar. 
Foram ainda realizadas atividades com a Câmara Municipal da Horta, nomeadamente sobre compostagem e a separação de resíduos. 
 
3– 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, afirmou que se tinha procedido à sua substituição integral e que já se encontra reposta. Procedeu-se à plantação de quatro 
árvores. 
Informou ainda que no tocante à cozinha já se encontram operacionais todos os equipamentos e que os legumes já são cozidos ao vapor no forno de convecção. 
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Após estes esclarecimentos, a Presidente e como vem sendo habitual, deferiu 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, e eu todos os pais se encontram satisfeitos com a resposta educativa da instituição. A 
título pessoal questionou a existência na ementa de um dia com sonhos de bacalhau, pois por se tratar de um alimento frito, considera não ser adequado a crianças de 
tão tenra idade, ao que Eduardo Pereira, Diretor Administrativo e Financeiro, no uso da palavra ressalvou novamente que as ementas são trabalhadas pela enfermeira 
da instituição em estreita colaboração com os profissionais da Unidade de Saúde da Ilha do Faial mas que iria tomar nota para colocar o assunto à enfermeira. 
  
A Representante da sala 1 de 1 ano, Ana Catarina Teixeira, questionou se a Educadora Maria de Jesus será substituída, uma vez que sairá da instituição, solicitou em 
nome dos Pais e Encarregados de Educação da sala que as crianças saísse mais vezes da sala para os parques exteriores e que alguns Pais se queixam que as 
janelas da sala estão sempre abertas de manhã, deixando as crianças com frio e que no eu se refere à alimentação consta que no dia de almôndegas, estas se 
encontravam cruas, ou seja, não estavam devidamente cozinhadas. 
Ao que Eduardo Pereira respondeu que a questão dos equipamentos da cozinha estava resolvida, todos os dias as crianças têm acesso ao parque interior também e 
que ia verificar a questão relacionada com as janelas da sala. Mais disse que os Pais podem verificar nas salas os mapas de utilização de espaços. 
 
A Representante da sala 2 de 1 ano, Petra Besugo, questionou igualmente, a maior utilização dos espaços exteriores pelas crianças, bem como a temperatura da sala, 
que ora se encontra quente, ora fria.  
 
A Representante da sala dos 3 anos, Carla Lobão, questionou se seriam substituídas as duas aulas de natação em falta ao Diretor Administrativo e Financeiro respondeu 
que provavelmente não seria possível, uma vez que a Piscina Municipal fecha neste período de Verão. Referiu-se ainda ao facto da sala estar sempre com todas as 
crianças nos meses de julho e agosto e se terá o pessoal necessário ao bom funcionamento, ao que Diretor Administrativo e Financeiro respondeu que estariam sempre 
presentes as colaboradoras em número suficiente. Sugeriu ainda que seria muito proveitoso para todos os Pais se a instituição realizasse um Workshop sobre 
alimentação saudável que ensinasse a combinação de aromáticas, entre outras questões, para que os Pais pudessem replicar os conhecimentos adquiridos nas suas 
casas. 
  
A Representante da sala dos 4 anos, Cristina Costa, em nome dos Pais da sala felicitou a ação de terem plantado árvores no Parque exterior e a Horta que tem 
produzido alimentos e dado a conhecer as técnicas de cultivo às crianças. Também referiu que seria desejável, as crianças da sala dos 4 anos, passarem mais tempo 
nos espaços exteriores e questionou sobre o número de crianças que irão permanecer na sala dos 5 anos, ao que o Diretor Administrativo e Financeiro retorquiu que 
ficarão retidas apenas 2 e que o grupo fica com 25 crianças.  
Ainda sobre a alimentação a representante de sala referiu que por exemplo, em dia de almondegas, devia ser aumentada a quantidade por criança, bem como se devia 
repensar os lanches, uma vez que chegam a casa com fome. 
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O Representante dos Pais e Encarregados de Educação da sala do CATL 2, Manuel Nunes e o Representante da sala do CATL 3, Marco Silva, consideram que se 
deve ter maior cuidado na confeção dos alimentos, tempo de cozedura, entre outros fatores e rever a quantidade de alimentos por criança. 
 
A Representante da sala do CATL 4, Teresa Luís, considera que está tudo a funcionar conforme que nada mais tem a dizer e que hoje chega ao final da sua ação 
enquanto Representante, após nove anos. 
No âmbito ainda dos outros assuntos, todos os presentes consideram que a festa de final de ano letivo, correu muito bem e que todas as atuações foram muito bem 
apresentadas e trabalhadas pelas Educadoras e Auxiliares, bem como todo o desenvolvimento e articulação dos elementos do espetáculo. 
O Diretor Administrativo e Financeiro em jeito de conclusão informou que não serão colocados bebedouros no Parque, uma vez que não são muito seguros e higiénicos, 
para as crianças e que neste sentido foram adquiridos copos individuais e que a água é a água da instituição filtrada e tratada, considerou ainda que estas sessões do 
Conselho Pedagógico são de relevante importância pois têm-se implementado diversas alterações que visam a melhoria do serviço prestado, nomeadamente através 
de listas de procedimentos, entre outras iniciativas. 
 
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 

 

 


