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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 06-06-2016  Horas: 18:15h-19:30h 
 
 

PRESENÇAS 

 

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 
Vera Lacerda  (Vice-Presidente da Direção) Presente 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Eduardo Pereira Presente 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 
Lúcia Sousa Presente 

REPRESENTANTE DAS EDUCADORAS DE INFÂNCIA 
Cidália Vilaça Presente 

REPRESENTANTE DAS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO 
Nisa Silva Presente 

REPRESENTANTE DOS BEBÉS 
Sandra Puim Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 ano  
Sara Leal Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 anos 
Ana Correia Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 3 anos 
Rita Dias Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 4 anos 
Flora Carmo Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Fátima Freitas Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. salas de ATL 
Dejalme Vargas Ausente Justificado 
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N.º Assunto  

1 Aprovação da ata da reunião 

anterior 

Deu-se início à terceira reunião deste ano letivo de 2015/16 lendo e aprovando, por unanimidade, a ata da reunião 

anterior realizada a 29 de março. 

De seguida a Presidente sugeriu a alteração da ordem de trabalhos tendo sido aprovado, por unanimidade, alterar 

conforme se discrimina: 

Ordem da Convocatória: 1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 2 - Obras de Ampliação e Remodelação das 

Instalações; 3 - Visita á instalações provisórias a ocupar na Trinity House; 4 - Informação sobre as atividades das 

Valências; 5 - Festa de encerramento do ano letivo; 6 - Outros assuntos de interesse. 

Nova ordem de trabalhos: 1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 2 - Informação sobre as atividades das 

Valências; 3 - Festa de encerramento do ano letivo; 4 - Obras de Ampliação e Remodelação das Instalações; 5 - 

Outros assuntos de interesse; 6 - Visita á instalações provisórias a ocupar na Trinity House. 

2 Informação sobre as atividades 

das Valências 

A Presidente deu a palavra à Coordenadora Pedagógica que deu conta das atividades desenvolvidas desde a última 

reunião deste órgão até à data informando que do plano de atividades apenas faltam realizar a festa de encerramento 

e as visitas às eólicas e à Horta biológica. 

Se seguida a representante da sala dos 3 anos, Rita Dias, questionou sobre a programação das atividades de verão 

tendo sido respondido pela Coordenadora Pedagógica que as atividades a realizar nos meses de julho e agosto serão 

divulgadas brevemente. 

3 Festa de encerramento do ano 

letivo 

A Presidente informou o programa da festa e como se iria desenvolver. 

A representante da sala dos 5 anos, Fátima Freitas, informou que os pais da sala pretendem realizar o sorteio das rifas 

dos finalistas durante os intervalos tendo sido informada que no próximo dia 8 realizar-se-á uma reunião do Diretor e 

da Coordenadora com as Educadoras e com Pais escolhidos em todas as salas para apresentadores da festa onde esse 

tipo de situações será debatido. 

 

4 Obras de Ampliação e 

Remodelação das Instalações 

A Presidente informou que a outorga do contrato da empreitada, entre a Instituição e a Empresa AFAVIAS, realizar-

se-á no próximo dia 15, pelas 10h00 e a cerimónia da primeira pedra no dia seguinte pelas 14 horas. 

Também informou que a mudança de todos os equipamentos da Fredónia para a Trinity House realizar-se-á no dia 10 

como já estava publicitado pedindo a colaboração de todos os Pais. 

5 / 6 Outros assuntos de interesse Não existindo outros assuntos a debater a Presidente, Vera Lacerda, informou que iria dar conhecimento dos assuntos 

desta reunião à direção convidando os presentes a efetuar de seguida, e ao abrigo do 6º ponto da convocatória  a 

“Visita á instalações provisórias a ocupar na Trinity House”. 
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A Presidente: _________________________________________ 

 

 

O Secretário: _________________________________________ 


