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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 26-01-2017  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 (substituída por Claudia Oliveira) 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 - Análise, debate e emissão de parecer sobre o plano anual de atividades do ano letivo 2016/2017; 

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, via email, acompanhada dos documentos a discutir. 
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De seguida deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, Judite Souto, para apresentar o plano anual de atividades do ano letivo 2016/2017 dado que 

na última reunião não foi possível apresentar o documento finalizado. Após breve apresentação e não existindo dúvidas o mesmo foi aprovado por 

unanimidade dado já estarem incluídos os contributos deste órgão e também porque o documento é o último plano do projeto educativo 2014/2017 

amplamente discutido e conhecido da comunidade escolar. 

 

2 - Análise, debate e emissão de parecer sobre o relatório de atividades do ano letivo 2015/2016; 

A presidente deu a palavra à Diretora Técnico Pedagógica, também neste ponto, no sentido da mesma apresentar o relatório do plano de atividades 
2015/2016 ao que a mesma fez a apresentação do documento complementando dizendo que as evidências também puderam ser consultadas nas 

newsletter’s e na exposição de final do ano letivo que decorreu no dia da festa no passado mês de junho. Após breve discussão que demonstraram 

satisfação pela execução do plano e dado não existirem dúvidas o documento foi aprovado por unanimidade.  

 

 

3 - Análise de propostas para o tema e subtemas do projeto educativo para o triénio 2017/2020 e emissão de parecer; 

 

A presidente informou que existia uma proposta escolhida e discutida pelo anterior conselho pedagógico mas que o mesma pode ser alterada ou 

escolhido outro tema e subtemas. Após esta explicação solicitou que a Diretora Técnico Pedagógica apresentasse a referida proposta. A Diretora 

Técnico Pedagógica apresentou a proposta dizendo que o tema foi escolhido para o projeto educativo trianual, uma vez que se considera que cada vez 

mais é importante uma educação para a cidadania, pois viver em sociedade é aprender a comportarmo-nos com todas as espécies de pessoas em 
todos os tipos de situações. 

Sendo assim os subtemas escolhidos para os próximos anos letivos são: 2017/2018 - “Viver em sociedade: A família /escola”; 2018/2019 - “O 

campo, a cidade, a ilha, o país.”; 2019/2020 – “O mundo: Diferenças entre povos e festividades anuais”. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação. 

LINHAS ORIENTADORAS: Promover a realização do projeto nas diferentes áreas curriculares e de acordo com as orientações curriculares. 

Após esta explicação e breves considerações dos presentes foi deliberado aprovar o tema e subtemas do projeto educativo 2017/2020. 

4 – Colaboração na programação das atividades para o ano letivo; 

Foi pedido pela presidente que os membros do conselho façam passar a mensagem aos pais no sentido e haver colaboração nas atividades programadas 

e na festa de fim de ano letivo. O representante da sala 5 anos, Manuel Nunes, informou que os pais da sala 5 anos no âmbito das atividades que tem  
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desenvolvido como pais dos finalistas que estão a discutir como poderão colaborar na festa de encerramento do ano letivo. 

 

5 – Outros assuntos. 

A presidente antes de questionar os presentes se tinham algum assunto a colocar informou os presentes da última alteração estatutária que a Instituição 

fez. 

De seguida deu a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro tendo este solicitado aos pais algum cuidado na criação de grupos no facebook e na 

divulgação cuidada nas páginas sociais. 
Os representantes das salas Bebés, 2 anos, 3 anos, 4 anos, CATL 2 e CATL 3 informaram não ter tido qualquer contato dos pais das suas salas para 

apresentação de assuntos. 

A representante da sala 3 anos informou que os pais das suas salas apresentaram a seguintes preocupações: 

Que o portão esteja, por vezes, aberto e que consideram que o mesmo deveria estar sempre fechado; 

Que houve uma virose na sala dos 3 anos e que não sabem se existe o devido cuidado com os bacios solicitando que tal seja averiguado. 

O representante da sala 5 anos informou que os pais da sua sala não apresentaram assuntos mas que pessoalmente sugere que a porta seja aberta antes 

da 8h15m para que os pais não fiquem à chuva dado que os funcionários da cozinha e o sr. Domingos entram às 8h00m. 

A representante da sala CATL 1 disse que sabendo da dificuldade em acomodar tanta gente que na festa de natal do ano passado que havia muita gente 

nos camarotes o que tornava difícil para alguns assistir à festa. 

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 


