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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 21-10-2016  Horas: 18:15h-19:35h 
 

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 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 (Substituída por Paula Menezes) Presente 

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

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

 

 

1 - Início da atividade do Conselho Pedagógico no presente ano letivo - apresentação dos elementos do Conselho 

A Presidente deu as boas vindas a todos, desejou um bom ano letivo e explicou as funções e constituição do Conselho Pedagógico ao mesmo tempo 

que deu nota da importância deste órgão, mencionado o alargamento que foi efetuado do ano letivo anterior para o presente, com o aumento de 1 para 3 

representantes das salas CATL, ficando neste momento todas as salas com representantes neste órgão. 

Deu-se início à primeira reunião deste ano letivo de 2016/17 com uma breve apresentação de todos os membros. 
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2 - Projeto Educativo para o triénio letivo 2014/2017 e Plano Anual de Atividades 2016/2017 

A Diretora Técnico Pedagógica, Lúcia Sousa, apresentou o projeto educativo para 2014/2017, subordinado ao tema “O Universo”, explicando os 

subtemas para cada ano letivo. 

Informou também que o plano anual de atividades 2016/2017 será elaborado e apresentado até 15 de novembro, estando neste momento a equipa 

pedagógica a ultimar o relatório do programa anual de atividades 2015/2016. 

O Diretor Administrativo e Financeiro lembrou que este órgão deverá dar opinião ou apresentar propostas para o próximo Projeto Educativo 

2017/2020, tendo ficado decidido debater este assunto na próxima reunião. 

 

3 - Colaboração na programação das atividades para o ano letivo 

A Diretora Técnico Pedagógica, Lúcia Sousa, falou sobre algumas das atividades que se desenrolam ao longo do ano e onde é pedida a colaboração dos 

Pais, dando os exemplos do Natal, Carnaval e Festa de Fim de Ano. Informou que a festa de Natal está agendada para o dia 14 de dezembro e o desfile 

de Carnaval para o dia 23 de fevereiro. 

A representante da sala dos 2 anos referiu que se deveria preparar o carnaval com maior antecedência porque muitas vezes é difícil encontrar 

atempadamente alguns dos itens solicitados no mercado local. 

 

4 – Outros assuntos de interesse 

Neste ponto foi dada a palavra a quem quisesse intervir, tendo usado da palavra: 

A representante da sala dos 2 anos, Flora Carmo, informou que não recebeu sugestões dos pais para esta reunião. 

O representante da sala CATL 3, Paulo Goulart, informou que nenhum pai o contatou e que a reunião de sala teve pouca afluência. 

O representante da sala CATL 2, Hélio Escobar, informou que também a reunião da sua sala foi pouco participada, entendendo este que poderá ser 

pelos pais saberem que iria haver uma votação para o Conselho Pedagógico. Após breve debate ficou decidido propor à Direção que se pense num 

novo sistema de votação que não passe por ser efetuado na reunião presencial de sala que é efetuada no início do ano letivo. 

A representante da sala dos 3 anos, Joana Valente, informou que na sua sala houve bastante participação na reunião e que tinha os seguintes assuntos 

para abordar: 

- Os pais sugerem que o horário de abertura das valências seja efetuado mais cedo, que a porta abrisse às oito horas, que fosse colocada uma mola no 

portão pequeno que está implantado no portão grande da Rua, a fim de os pais que chegam mais cedo puderem ficar no hall de entrada entre as oito 

horas e as oito horas e quinze minutos.  

- A mesma representante informou que os pais também falaram sobre as ementas destacando o seguinte: 

Que as crianças não comem o grão-de-bico (no dia da carne de vaca com grão) e se era possível substituir por arroz ou batata, que no dia do grão a 

sopa era inteira e que se fosse possível alterar nesse dia para puré talvez fosse melhor; Questionou ainda, no caso de uma criança com intolerância à 
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lactose e se esta trouxesse o lanche de casa, se haveria desconto na mensalidade. 

A representante da sala dos Bebés, Vânia Ladeira, informou que não recebeu sugestões, mas que também são poucos os bebés nascidos em 2016 a 

frequentar. Pediu também que a convocatória fosse enviada mais cedo e que fosse colocada no Facebook. 

A representante da sala CATL 1, Paula Menezes em substituição de Fátima Freitas, informou que não tinham recebido sugestões, mas que os pais 

tinham questionado sobre por onde seria a entrada durante o período de obras ao que a Presidente Vera Lacerda informou que a entrada seria sempre 

pelo mesmo local. 

A representante da sala de 1 ano, Nídia Neves, informou que os pais sugerem que o portão esteja com uma abertura maior de manhã a fim de facilitar a 

entrada de pais que tenham o filho, guarda-chuva e ainda sacos. Também informou que um pai se queixou que, durante alguns dias, o filho tinha 

chegado a casa com a roupa suja de pó, situação que parece já não acontecer. 

A representante da sala dos 4 anos, Rita Dias, informou que no início do mês e após a reunião de sala enviou email ao Diretor Administrativo e 

Financeiro (DAF) relatando algumas preocupações dos pais dado que esta reunião não estava agendada. A mesma representante levantou a questão da 
falta de água e das acessibilidades ao edifício durante o período da obra, principalmente numa altura em que começamos com a chuva, o vento e o 
frio. Este assunto foi debatido verificando-se uma preocupação de todos os representantes, mas todos concordaram que as entidades competentes e a 

Direção do Castelinho tudo farão para que tudo corra pelo melhor. 

A representante das Ajudantes de Educação sugeriu que a porta principal abrisse ligeiramente antes das oito horas e quinze minutos, a fim de os 

funcionários das salas poderem entrar pela porta da frente evitando assim um trajeto maior que é penoso em dias de chuva. 

O representante da sala dos 5 anos, Manuel Nunes, informou que muitos dos assuntos que tinha para abordar já tinham sido colocados, mas que 

gostaria de transmitir o seguinte: Que seria importante que a Instituição abrisse mais cedo os seus serviços, que seria bom que pelo menos o hall de 

entrada abrisse mais cedo, nem que seja cinco minutos, porque em dias de chuva torna-se complicado para muitos pais e sugeriu ainda a colocação de 

uma mola no portão pequeno que está inserido no portão grande da entrada, evitando assim que alguém se magoe. 

E não havendo mais nada a tratar a Presidente, Vera Lacerda, informou que iria dar conhecimento dos assuntos desta reunião à direção para análise e 

ajuda na tomada de decisões dando por encerrada a reunião. 

 

 

A Presidente: Vera Lacerda 

 

O Secretário: Eduardo Pereira 


