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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 Presente 

 

N.º Assunto  

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 de um 

Conselho Pedagógico ao mesmo tempo que deu nota da importância deste órgão no Castelinho. 

Deu-se início à primeira ata deste ano letivo de 2015/16 com uma breve apresentação de todos os membros. 
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2 Projeto Educativo para o triénio 

letivo 2014/2017 e Plano Anual 

2015/2016 

 

 

A Coordenadora 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 2015/2016 será elaborado durante o mês de outubro. 

O Diretor Administrativo e financeiro explicou a duração dos planos educativos, como foi adotado o tema e 

subtemas do atual projeto. Este foi escolhido pelo Conselho Pedagógico de entre 3 temas e respetivos subtemas 

apresentados pela equipe pedagógica. 

3 Colaboração na programação das 

atividades para o ano letivo 

A representante de Pais da Sala dos 3 anos, Rita Dias, informou que o programa do parque natural do Faial para o 

ano letivo oferece muitas atividades. 

O representante de Pais das Salas do CATL, Dejalme Vargas, sugeriu que O Castelinho, a exemplo de empresas, 

tivesse alguma atividade com a plantação de árvores no Monte da Guia. 

A representante de Pais da Sala dos 5 anos, Fátima Freitas, informou que o Projeto “O Quintal - Hortas 
Pedagógicas” este ano letivo vai funcionar principalmente para as escolas que não participaram anteriormente, mas 

que a sala dos 3 anos poderia participar atendendo a que são crianças novas. 

A representante de Pais da Sala dos 2 anos, Ana Correia, disse que se houver interesse podem visitar a exploração 

agrícola “Quinta do Milhafre” da Empresa “Plantado de Fresco”, em Castelo Branco. 

O Diretor Administrativo e Financeiro, Eduardo Pereira, 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 15 de dezembro. 

Os representantes dos Pais falaram sobre a festa de natal no amor da pátria e teatro faialense e deram a sua opinião, 

concluindo-se que a logística no teatro faialense é melhor, destacando-se pela negativa a pouca capacidade de 

lotação que o teatro faialense oferece. Alguns representantes também frisaram que perde-se um pouco o convívio no 

teatro em relação ao amor da pátria tendo outros alertado que o convívio também implicava barulho e desatenção do 

que se passa em palco. Também pela positiva, destacam que o fato das crianças terem contato com uma sala de 

espetáculos é muito bom. São da opinião que poderia haver pelo natal um momento de confraternização. 

A representante da sala dos 5 anos, Fátima Freitas, informou ter dois Pais para apresentar a festa de natal e que a 

seguir ao natal vão preparar a participação do Pais na festa de final de ano. 

O Diretor Administrativo e Financeiro informou que a Festa de fim de ano está agendada, em princípio, para o dia 9 

de junho. 

 

4 Obras de Ampliação e Remodelação 

das instalações 

A Presidente informou que o processo relativo às obras de ampliação e remodelação das instalações está a decorrer 

dentro do previsto e que a obra inicia-se no decorrer do primeiro semestre. 

Alguns representantes questionaram sobre como será efetuada a passagem das crianças para a “Trinity House”, 

espaço onde funcionarão as valências do Castelinho, se haverá alguns dias de encerramento para o efeito e que 

espaços serão utilizados. 

Também foram pedidas informações sobre lotação das atuais e das novas instalações. 

Os dois pontos acima foram esclarecidos pela Presidente e pelo Diretor. 
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5 Outros assuntos de interesse Neste ponto foi dada a palavra a quem quisesse intervir tendo usado da palavra. 

A representante dos Pais da Sala de 1 ano, Sara Leal, colocando algumas dúvidas a saber:  

Se os alimentos são confecionados de forma igual para todas as crianças e adultos, relativamente á adição de sal. 

Informou que os Pais da sala de 1 ano estão preocupados com a adição de sal nesta idade, pois vai contra as 

recomendações da OMS e da DGE, que aconselham o consumo de 2gr de sódio/dia a partir do dois anos, que pode 

vir dos alimentos ou da adição de sal. Consideram que a instituição deve seguir as recomendações, deixando depois 

ao critério de cada pai a introdução de sal em casa, quando acharem conveniente. Neste sentido gostariam que não 

houvesse comida com sal na sala de 1 ano. 
Questionou também com que frequência as ementas são revistas e por quem, que as recomendações da DGE 

aconselham que a ementa não contenha enlatados nem iogurtes com edulcorantes, pelo que consideram não ser bom 

ter atum enlatado na ementa assim como iogurtes de aroma. Foi sugerido pela representante da sala de 1 ano Sara 

Leal que as ementas tivessem uma revisão anual e que fosse afixada junto da ementa a ficha técnica da mesma, 

conforme recomendação da DGE. 

A Presidente informou que as ementas foram revistas á 2 anos pelas dietista e nutricionista do Hospital da Horta e 

que vão passar a ser revistas anualmente tendo já havido um contato informal com o Centro de Saúde da Horta. 

A representante de Pais da Sala dos 2 anos, Ana Correia, sugeriu que a Instituição adquira atum fresco e congele. 

O representante dos Pais das Salas do CATL, Dejalme Vargas, questionou sobre onde são adquiridos os vegetais e 

fruta tendo sido informado. Sugeriu também a participação  de um Pediatra do Hospital da Horta ou do Centro de 

Saúde na elaboração e acompanhamento das ementas por considerar ser uma mais-valia em todo o processo. 

A representante da sala dos 5 anos, Fátima Freitas, informou que os Pais sugerem que haja alternância de fotógrafo. 

Os outros representantes sugeriram a substituição do fotógrafo face a uma insatisfação generalizada dos Pais. 

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. 

 

A Presidente: Vera Lacerda                                 O Secretário: Eduardo Pereira 


