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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 12-05-2017  Horas: 18:15h-19:45h 
 

PRESENÇAS 

 

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

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Eduardo Pereira Presente 

DIRETORA TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Lúcia Sousa Presente 

REPRESENTANTE DAS EDUCADORAS DE INFÂNCIA 
Maria de Jesus Silveira Presente 

REPRESENTANTE DAS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO 
Alda Lacerda Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. BEBÉS 
Vânia Ladeira (Substituída por Susana Rodrigues) Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 1 ano  
Nídia Neves Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 2 anos 
Flora Carmo Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 3 anos 
Joana Valente Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 4 anos 
Rita Dias Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala 5 anos 
Manuel Nunes Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 1 
Fátima Freitas Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 2 
Hélio Escobar Presente 

REPRESENTANTE DOS E.E. sala de CATL 3 
Paulo Goulart Presente 

 

 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 

Após abertura da sessão pela presidente do órgão Vera Lacerda e de lida e aprovada a ata, por unanimidade, a última reunião a presidente leu a ordem 
de trabalhos que foi enviada aos membros deste órgão. 
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2 – Informações sobre as obras de Ampliação e Remodelação das Instalações; 

 

A presidente deu a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro para informar os presentes da situação dos trabalhos em curso na obra de ampliação 

e reabilitação do edifício desta Instituição. O mesmo informou que pelo motivo de terem sido encontradas térmitas, de três tipos diferentes, foi 

necessário alterar o projeto de estabilidade do edifício introduzindo o betão armado no lugar das madeiras o que obrigou à recolha de pareceres e 

aprovações originando um atraso na obra. Os presentes após breve discussão consideraram que as alterações justificam-se, que o atraso é inevitável 

mas que é para um bem melhor. 

 
 

3 - Informação sobre as atividades das Valências; 

 

A presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica para fazer uma breve apresentação das atividades desenvolvidas e a desenvolver pelas 

valências creche, jardim-de-infância e CATL tendo a mesma feito uma breve apresentação que não mereceu reparo dos presentes por já terem 

conhecimento no âmbito das reuniões e contatos de sala. 

 

 

4 - Festa de encerramento do ano letivo 2016/2017; 

 
A presidente informou que a festa será realizada no dia 14 de junho próximo, que tudo está sendo preparado e solicitou a colaboração dos pais que tem 

sido muito importante nos anos anteriores. O representante da sala 5 anos informou que os pais da sala 5 anos vão participar na festa e que os ensaios 

começarão em breve. 

 

5 – Outros assuntos. 

A presidente deu a palavra aos presentes para colocarem algum assunto que considerem oportuno. 

A representante da sala bebés informou que os pais das suas salas apresentaram a seguintes preocupações: 

Querem saber o nome da papa que é dada às crianças e se a sua composição está de acordo com as orientações principalmente no açucar; 

Se dão laranja aos bebés e sob que forma; 

A Diretora Técnico Pedagógica dado não estar nesta sala informou não saber responder às questões apresentadas no imediato mas que iria averiguar e 
informava posteriormente. O Diretor Administrativo e Financeiro disse que esse assunto já tinha sido analisado, que as mesmas são da marca  
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“continente” e que as papas tem a composição adequada face a informação da nossa enfermeira. 

A representante da sala 1 ano informou que os pais da sua sala apresentaram as seguintes preocupações: 

Se estava prevista alguma revisão das ementas dado que as crianças não gostam das leguminosas, se era possível não utilizar a papa de iogurte e 

também que consideram não ser bom dar pipocas às crianças desta sala nos aniversários. 

A representante da sala 2 anos questionou sobre a possibilidade de lavagem de dentes na sala 2 anos. 

A representante da sala 4 anos alertou para a falta, durante algum tempo, de algumas fitas antiderrapantes na entrada e que pode provocar quedas tendo 

também dito que reparou já estar esse assunto resolvido. 

A Diretora Técnico Pedagógica informou que na sala dos 2 anos não é feita a lavagem de dentes e que esse assunto foi analisado com a enfermeira e 
médica dentista tendo sido referido que a lavagem nestas idades bastar ser realizada duas vezes ao dia que pode ser de manhã e à noite. 

E não havendo mais nada a tratar a Presidente, Vera Lacerda, agradeceu as intervenções e informou os presentes que os assuntos iriam ser discutidos 

pela Direção após recolha de informação da Direção Técnico Pedagógica alargada, dando por encerrada a reunião. 

 

A Presidente: Vera Lacerda 

 

O Secretário: Eduardo Pereira 


