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______________________________________________________________________ 
  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
  
Destinatários:  Encarregados de Educação 
 
Assunto:   Reunião de Pais de 12 Julho 2019 

 

No passado dia 12 de Julho, realizou-se uma reunião geral de pais onde foram 

abordados os seguintes assuntos: 

 

1. Pretendeu-se nesta reunião de final do ano letivo, efetuar um balanço dos 

serviços prestados aos nossos utentes em todas as vertentes e sentidos 

partindo de que todas as áreas: pedagógica, alimentar, higiene e segurança 

estão obviamente organizadas em função de princípios, orientações e 

necessidades dos utentes. 

 

2. Assim relativamente à área educativa/pedagógica, na segunda parte da 

reunião os encarregados de educação tiveram a oportunidade de 

conjuntamente com as educadoras, perceber e analisar a avaliação que foi 

feita durante todo o ano letivo que agora vai terminar.  

 
3. É um processo que é unicamente do conhecimento das educadoras e dos 

encarregados de educação e que acompanhará sempre a criança durante o 

período que permanecer na Instituição, sendo entregue aos pais no final da 

sua frequência. 

 
4. Como corolário e referência exterior, temos tido o reconhecimento e os 

parabéns pelo desempenho e trabalho desenvolvido em todas as áreas, e sido 

classificada como uma Instituição de referência 

 
5. Igualmente este ano letivo, consolidamos a alimentação saudável para as 

crianças que tinha sido introduzida no final do ano anterior. A definição deste 

tipo de alimentação é bastante mais simples do que se imaginaria. O principal 

foco de uma alimentação saudável passa por saber o que escolher, comer 

sempre das melhores fontes e nem tanto a quantidade em si. 
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6. Estamos a sentir que dia-a-dia a nível das crianças se vai sentindo uma 

razoável senão mesmo uma boa aderência a estes alimentos. 

 
7. Foi efetuado um inquérito sobre esta matéria junto dos pais e funcionários que 

acompanham a refeição cujos resultados foram fixados nos placards e 

distribuídos pelos pais tendo esse mesmo inquérito confirmado a muito boa 

aderência dos utentes a este tipo de alimentação. Houve por parte do 

nutricionista, uma sessão de formação alimentar destinada aos pais. 

 
8. Introduzimos, como é de lei, o Regulamento Geral de Proteção de dados, o que 

achamos importante, mas sendo muito complexo, obrigou-nos a alterações 

operacionais, físicas e digitais.  

 

Sala 5 

Mantem-se para já o que foi transmitido em reunião de pais das atuais salas 4 e 

confirmamos o nosso compromisso de informar os mesmos de alguma alteração ao 

que foi transmitido, assim ela aconteça. 

 

Sustentabilidade 

 - Económica financeira 

 

1. Como é do conhecimento geral, pelas noticias que vão aparecendo sobre esta 

situação, as IPSS estão com grandes dificuldades financeiras e nós não 

fugimos à regra. 

 

2. Como sabem, nós abrimos há 5 anos atrás, 2 novas salas para a valência de 

jardim de infância, tendo solicitado um acordo cooperação com o financiamento 

do respetivo ministério. Até hoje esse acordo ainda não foi estabelecido por 

dificuldades criadas pelo ministério pelo que temos que realizar uma gestão 

financeira que em nada prejudique, antes pelo contrário, beneficie a totalidade 

das crianças que utilizam a Instituição. 
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Comunicação 

 

Vamos melhorar a comunicação entre os pais e a Instituição. 

É uma área que sentimos alguma dificuldade principalmente no aspeto formativo e 

informativo. Consideramos que a comunicação é uma área essencial para um bom 

conhecimento e formação da criança que pode e deve concorrer para a gestão das 

dificuldades sentidas na área pedagógica bem como todas as outras em que o 

conhecimento dos desejos, dificuldades e anseios devem estar presentes quer na 

família quer nos educadores para que haja um bom acompanhamento das crianças. 

 

Presença dos pais na vida diária dos seus filhos na Instituição. Saber como e 

porquê das atividades. Este ano letivo teve uma boa abertura e presença. A atenção 

e interação dos pais com os filhos no espaço Instituição cria na criança um bem-

estar e uma satisfação de que está na escolinha porque faz parte da sua rotina. 

Da forma como cresce aprendendo tendo a satisfação de toda a família e que no 

final a escolinha faz parte da sua vida e do seu crescer e não por uma necessidade 

ou conveniência dos pais. 

A interação e a ligação “infantário-família” é essencial. 

Este ano sentimos uma evolução neste campo pelo que a Instituição não só se 

encontra reconhecida pela vossa atitude de presença como a pretende estimular.  

 

Avaliação do Grau de satisfação externo 

 

1. Analisados os resultados dos inquéritos preenchidos pelos pais, ficamos com 

a certeza que estamos no caminho certo mesmo com a consciência que 

ainda há muito espaço para melhorias 

 

2. Projetamos resultados gerais que poderão ser também consultados pelos 

pais com maior pormenor 

 

Parcerias 

Este ano foi estabelecida uma parceria com o Centro Terapêutico Liane Marques 

que permitiu um apoio efetivo às famílias em áreas como a terapia da fala, terapia 

ocupacional e psicologia. Também na formação para a parentalidade contamos com 

o apoio desta parceria com resultados muito positivos  
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Falhas 

Temos algumas, mas que rapidamente fazemos questão de suprir de forma a que não 

haja prejuízo essencialmente para as nossas crianças tendo sempre presente a 

necessidade do dialogo com os pais. 

 

Com a intervenção da Coordenadora Pedagógica, foram abordados os seguintes 

assuntos: 

 

1. Objetivo da reunião na área Pedagógica 
 

 

 Fazer a avaliação do trabalho pedagógico em termos gerais e também 

especificamente em cada uma das salas 

 

2. Avaliação geral  

 

 A equipa pedagógica avaliou este ano como muito positivo 

 

 O Projeto Educativo- Um Mundo para cuidar – iniciado este ano, como 

previsto com o sub-tema “Vamos meter água” – teve um grande 

sucesso e impacto junto das crianças. 

 

 Pela diversificação de temas e experiências que permitiu, conduziu uma 

série de diferentes aprendizagens e experiências e contribuiu para o 

desenvolvimento das áreas a trabalhar em cada faixa etária 

 

 Não podemos deixar de referir a forte contribuição dos pais novamente 

este ano para o sucesso do projeto assim como a colaboração e 

presença em momentos importantes do trabalho pedagógico e da 

Instituição 

 
3. Organização Pedagógica  
 
 

 A colocação dos recursos humanos para o ano letivo de 2019/2020 

estão definidos 
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 As equipas já tomaram conhecimento, pelo que, os pais que tiveram 

interesse em saber puderam ser informados nas respetivas salas 

 
 

Abertura a questões dos encarregados de educação 

 

No decurso normal da reunião foi aberto espaço para colocação de questões por parte 

dos pais presentes. 

 

Reunião de sala 

Em reunião de sala, cada educadora responsável informou os encarregados de 

educação acerca da avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

Em cada uma das salas foram ainda tratados alguns assuntos específicos referentes 

ao grupo assim como foram entregues os relatórios de avaliação ou informações 

descritivas dos utentes.  

 

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 por todos aqueles que, desta vez, estiveram 

impossibilitados de comparecer. 


