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______________________________________________________________________

INFORMAÇÃO
Destinatários:

Encarregados de Educação

Assunto:

Reunião de Pais de 14 Setembro 2018

No passado dia 14 de Setembro, realizou-se uma reunião geral de pais onde foram
abordados os seguintes assuntos:

Formato da reunião:

Como habitualmente, esta reunião dividiu-se em duas, ou seja:

a) Uma designada como reunião geral, em que estiveram todos os
encarregados de educação das crianças que frequentam a
Instituição;
b) Outra que se realizou entre os encarregados de educação e
respetiva equipa de sala.

Objetivos desta reunião?

- Que a comunidade do centro, em especial, os encarregados de
educação, tenham o conhecimento devido da Instituição que os seus
educandos frequentam
Para podermos ser breves, dividimos sempre esta primeira parte em duas
áreas, que são:

1. Gestão geral de meios e recursos
2. Gestão de qualidade de serviços prestados
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1. A gestão geral de meios e recursos tem sempre como principio a
manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados e da
sustentabilidade da Instituição.
Podemos classificar a Instituição como viável e sustentável, mas
com muitas dificuldades económicas e financeiras que advêm
essencialmente dos seguintes fatores:

a) A

impossibilidade

de

efetuar

novos

protocolos

(acordos

de

cooperação) com as entidades tutelares pelo que não estamos a
receber subsidio para o total da frequência na valência de préescolar, ou seja um total de 50 crianças que frequentam sem
qualquer subsidio estatal.

b) A diminuição constante do valor das mensalidades dos Encarregados
de Educação por motivo de baixa de rendimentos que são
devidamente analisados e reconhecidos.
Para além destas dificuldades financeiras é um facto que mantemos
um nível aceitável de sustentabilidade da Instituição sem perder
qualidade dos serviços prestados em qualquer dos setores.

2. Gestão da Qualidade



Área Pedagógica

É nesta área que mais temos investido sendo uma verdade que
todas as outras áreas de gestão são coordenadas e orientadas para
os melhores serviços prestados à criança.
A gestão ao nível pedagógico rege-se pelos processos pedagógicos
e orientadores dos ministérios tutelares, mas também pelo sistema
de gestão de qualidade. A elaboração e execução dos projetos,
planos de atividades e outros documentos decorrem dentro dos
tempos previstos e foram mais á frente explanados pela equipa
pedagógica.



Área de Instalações e Equipamentos
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Nesta área das instalações e equipamentos em que existe a
necessidade constante de manutenção e melhorias, a Instituição tem
efetuado um esforço para que mais áreas sejam renovadas e
melhoradas sempre que possível. Umas de forma visível como o
caso de equipamentos imóveis e a sua respetiva conservação e
manutenção, bem como equipamentos móveis para as áreas de
salas de atividades, cozinha, lavandaria, áreas administrativas, etc.



Área da Formação

Continuamos a apostar, sempre que possível, na formação das
diferentes equipas nas áreas consideradas necessárias.
Esta formação poderá passar por ações externas ou pela formação
contínua ministrada internamente.



Área da Formação para a parentalidade

Daremos continuidade às ações já promovidas nos anos anteriores
na área da parentalidade, conforme está referido inclusivamente no
Projeto Pedagógico deste ano.
Com estas formações pretendemos dar uma comparticipação no
apoio aos pais na sua principal “tarefa” de vida que é “serem pais”.
É nosso objetivo promover, pelo menos uma ação por período letivo
com temas que procurarão corresponder às necessidades e
interesses manifestados pelos encarregados de educação, tal como
temos efetuado até à data.

 Área Alimentar
Introduzimos no ano transato na área alimentar, o tipo de
“alimentação saudável”, facto que foi na altura própria devidamente
divulgado e acompanhado, tendo inclusive existido formações
internas e parentais pelo nutricionista que introduziu e tem
acompanhado durante todo o tempo este processo.

CENTRO SOCIAL DO CANDAL – MARCO
Os dados obtidos através de inquéritos dirigidos aos encarregados
de educação, funcionários, bem como dados estatísticos internos
junto das crianças, são muito bons na implementação das novas
ementas.
Tal como é obrigatório por lei, estamos a cumprir todas as
obrigações impostas nesta matéria.
Temos sempre expostas as ementas semanais, que já indicam quais
os componentes da refeição e seus valores nutricionais.

Novo Regulamento de Proteção de Dados

-O que é?
-Como fazemos?
-Como vamos proceder?

O que fizemos aquando das inscrições com alguns pedidos de
consentimentos

aos

encarregados

de

educação,

conforme

esclarecemos na devida altura, na sua maioria não são necessários,
pois destinam-se somente a atos obrigatórios para a Instituição, tal
como: seguro, segurança social, recibos, etc.
Por esta razão, decidimos que após efetuadas todas as admissões,
vamos reunir com os encarregados de educação que não deram o
seu consentimento para ações, que inclusivamente têm todo o
interesse, em especial para a criança.

Com a intervenção da Coordenadora Pedagógica, foram abordados os seguintes
assuntos:

1. Objetivo da Reunião



O principal objetivo desta reunião para a área Pedagógica é a
apresentação dos Projetos e Planos que orientam o nosso trabalho

2. Projeto Educativo
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O projeto educativo é o principal documento da Instituição onde esta se
encontra caracterizada nos seus valores e princípios.



Este ano iniciamos a implementação de um novo projeto educativo com
a duração prevista de 3 anos.



Este projeto, um bocadinho no seguimento do anterior com o titulo “Dar
a volta ao Mundo”, tem como tema para este triénio “Um Mundo para
cuidar.



Está previsto que em cada ano se explore os três elementos da
natureza – agua, terra e ar



Este documento está disponível para consulta no dossier informativo
que se encontra na secretaria e no hall de entrada do Jardim da Régia
assim como no site da Instituição.

3. Projeto Pedagógico


O Projeto pedagógico é reformulado anualmente



No Projeto pedagógico está definido o tema a trabalhar, este ano
“Vamos meter água” e que é transversal a todas as salas, servindo
como base às aprendizagens necessárias para cada faixa etária



Estão também definidos os objetivos gerais e específicos a atingir este
ano relacionados com o tema que vai ser abordado.



Este documento também já está disponível para consulta no dossier
informativo que se encontra na secretaria e no hall de entrada do
Jardim da Régia assim como no site.

4. Plano de Grupo


O Plano de Grupo é o documento elaborado por cada educadora tendo
em conta o seu grupo específico



Caracteriza o grupo, a faixa etária e define os objetivos a atingir e as
estratégias a seguir



Este documento será elaborado ao longo deste mês sendo necessária
a colaboração dos pais, mas isso foi melhor explicado em cada uma
das salas.
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5. Plano Anual de Atividades


Está já definido e disponível para consulta o Plano Anual de Atividades
que programa as atividades comuns, festivas e de lazer para este ano
letivo.



As datas embora previstas serão dentro do possível cumpridas, mas
sempre que necessário o conhecimento ou colaboração das famílias, as
mesmas serão informadas

6. Organização Pedagógica


Para além de todos os documentos já referidos, semanalmente é
elaborado um plano específico de trabalho para cada sala que está
sempre disponível no placard informativo da sala e no site da Instituição



Também semanalmente é avaliado o plano da semana anterior



É com base nesta avaliação que se programa cada plano de trabalho

7. Participação encarregados de educação / família


Continuaremos a contar com a participação dos pais e familiares em
diversas iniciativas e desafios a exemplo do que foi acontecendo nos
anos anteriores

8. Alimentação / Ofertas encarregados de educação


Como foi referido anteriormente, a Instituição fez no ano letivo passado
um grande esforço, implementando novas ementas, melhorando a
oferta em termos de alimentação mais saudável e adequada às nossas
crianças.



Não deixamos, como Instituição, de manter em algumas datas festivas
um mimo às nossas crianças indo de encontro aos seus gostos. (p.e.
gelado no Dia Mundial da Criança)



Este equilíbrio que tentamos alcançar é por vezes contrariado com
ofertas dos encarregados de educação das quais reconhecemos a
simpatia.
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Estas ofertas para as salas (bolachinhas, gomas, etc) não deixando de
ser pontuais acabam por vezes por trazer um acumular de artigos
menos saudáveis.



Para a equipa educativa é muito complicado negar a oferta de uma
criança que o faz com a maior generosidade e sentido de partilha tão
importante ser evidenciado.



Por outro lado, estas ofertas também nos trazem um desequilíbrio
naquele que é um principio da Instituição: a igualdade



Nem todas as famílias podem ou querem suportar estas ofertas o que
para as crianças pode trazer um sentimento de desigualdade e
frustração.



Tendo tudo isto em conta, apelamos ao bom senso e colaboração dos
pais para que estes mimos às crianças fiquem apenas sob a
responsabilidade e gestão da Instituição.



Aproveitando este assunto lembrou-se que existe perfeitamente
regulamentado

a

forma

de

comemoração

dos

aniversários,

nomeadamente o tipo de bolo que deve ser usado, sendo referidos os
pontos fundamentais da norma
o

o



14.1 Na Instituição somente será permitido que o aniversário seja
comemorado de forma simples com Bolo de Aniversário que deverá
ser o mais “caseiro” possível, uma vez que se destina a crianças.
14.5Quaisquer outros produtos ou artigos comemorativos não serão
distribuídos na Instituição.

Esta norma foi elaborada tendo em conta os princípios elencados acima
pelo que se pediu que a mesma seja consultada pelos pais e
principalmente cumprida em prol de todas as crianças.

Abertura a questões dos encarregados de educação

No decurso normal da reunião foi aberto espaço para colocação de questões por parte
dos pais presentes.
Não foram levantadas quaisquer questões.
Reunião de sala
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Em reunião de sala, cada educadora responsável informou os encarregados de
educação sobre o processo de adaptação dos utentes e ainda como será abordado o
Projeto Pedagógico na sua sala.
Em cada uma das salas foram ainda tratados alguns assuntos específicos referentes
ao grupo.
Nota:
A Direção, a Diretora Geral e a equipa educativa agradecem a presença dos
encarregados de educação, esperando que na próxima reunião o número de
presentes

seja

aumentado

impossibilitados de comparecer.

por

todos

aqueles

que,

desta

vez,

estiveram

