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Ata de Reunião do Conselho Pedagógico  
Data: 29-03-2016  Horas: 18:15h-20:20h 
 

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 (ausente) – substituída pela suplente Cristina Pereira 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 Presente 

 

 

N.º Assunto  

1 Aprovação da ata da reunião anterior Aberta a reunião foi lida e aprovada a ata da reunião anterior realizada a 29 de setembro de 2015. 

2 Informação sobre as atividades das 

valências 

A Coordenadora Pedagógica informou os presentes sobre as atividades desenvolvidas em todas as valências não 

tendo existido qualquer questão apresentada pelos presentes. 
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3 Colaboração na programação das 

atividades de encerramento do ano 

letivo 

Foi pedida a colaboração dos presentes para darem sugestões para a tradicional festa de encerramento do ano letivo, 

do conhecimento de todos, no sentido de efetuar melhorias: 

A representante Fátima Freitas sugeriu que fossem representantes dos pais de todas as salas a efetuar a apresentação 

da festa; 

A representante Ana Correia sugeriu que fosse vendido caldo de peixe no bar; 

A representante Flora Carmo sugeriu que as fatias de bolo fossem mais pequenas para dar mais lucro uma vez que 

considerava serem muito grandes; 

O diretor pediu sugestões de atuação de grupos exteriores, graciosos, para preencher algum tempo após a festa das 

crianças e poder prolongar-se o arraial tendo ficado a coordenadora incumbida de falar com a professora Lisa 

Medeiros sobre a possibilidade do grupo de hip hop atuar caso a direção assim o entenda. 

 

4 Obras de Ampliação e Remodelação 

das Instalações 

A Presidente e o Diretor informaram os presentes sobre o ponto de situação do processo das obras e que o inicio das 

mesmas continuava previsto para junho. 

5 Outros assuntos de interesse Neste ponto usaram da palavra os seguintes elementos: 

Rita Dias – Informou que ia enviar, via email, um prospeto sobre a igualdade parental para, caso o entendam, ser 

divulgado nas salas pelas educadoras tendo em conta a idade de cada sala; 

Ana Correia – Sugeriu que a Direção equacionasse a abertura da Instituição às 8h00 e o encerramento às 18h30. 

Informou que os Pais da sala dos 4 anos consideram que as crianças estão mais agressivas, muito mexidas e que a 

sala para funcionar melhor deveria ter um terceiro elemento face ao número de crianças que a sala tem. Informou 

também que por vezes às 9h30 as janelas e gelosias da sala ainda estão fechadas o que poderia ser melhorado. 

Flora Carmo – Considerou que esta sala é difícil; 

Após estas intervenções o diretor informou que um terceiro elemento, do programa recuperar, vai trabalhar nesta sala 

tendo a coordenadora também informado que sempre que pode coloca alguém do CATL durante a manhã nesta sala. 

Dejalme Vargas – Considera que as crianças da sala CATL 1 deveriam fazer os trabalhos de casa na sala e não 

estavam a fazê-lo ao que a coordenadora informou que das 3 salas CATL esta era a única que não o fazia por 

indicação dos pais na reunião da sala no início do ano letivo mas que iria falar com a Educadora da sala; 

Fátima Freitas – Informou que uma vez, pelas 9h00, encontrou na sala dos 5 anos apenas uma estagiária situação que 

considera má dado que devia lá estar sempre alguém do quadro de pessoal ao que a coordenadora respondeu que tal 

não acontece podendo a Educadora ter-se ausentado por breves minutos para ir à instalação sanitária. 

Não havendo mais nada a tratar foi agendada a próxima reunião para inícios do mês de junho e sendo 20h20 a 

Presidente deu por encerrados os trabalhos. 
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A Presidente: _________________________________________ 

 

 

O Secretário: _________________________________________ 


