O PETIZ
Associação Cultural e Educativa de Apoio à Criança

Relatório de Atividades e Contas

2017

Assembleia Geral, 23 de março de 2018

Relatório Atividades e Contas 2017

I - Introdução
A Direção apresenta à assembleia-geral o relatório de atividades e contas de 2017,
conforme o previsto na alínea b) do artigo 29º dos estatutos da associação.
O relatório encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:

I – Introdução; II –

Atividades; III – Administrativa; IV – Pessoal; V – Equipamentos; VI – Projetos; VII –
Tesouraria e Financeira e VIII – Conclusão.
Relativamente às contas de 2017 foram apensas ao presente documento: a
demostração de resultados, mapa de exploração e balancete geral.

II - Atividades
- “O Petiz” tem como projeto educativo para o triénio 2014-2017, o tema "Educar pela
arte", para as respostas sociais, creche e pré-escolar. Para além das ações
desenvolvidas diariamente pelo corpo docente, destacam-se as seguintes atividades:
a) A realização da festa de fim de ano letivo e de Natal, no auditório da AMAL;
b) A participação no evento “Livros a Oeste” dinamizado pelo município;
c) A participação no corso de Carnaval promovido pelo agrupamento de escolas da
Lourinhã, com o tema “Somos músicos”;
d) Lembranças efetuadas pelos petizes aos seus pais ou encarregados de educação,
pelo dia de Reis, dia do Pai, dia da Mãe, Páscoa e Natal, entre outras datas festivas;
e) As visitas às exposições patentes na Lourinhã, Museu da Lourinhã e Biblioteca
municipal, bem como, as idas da creche ao teatro na biblioteca municipal para assistir à
peça “Onda” da companhia de teatro o Biombo. No teatro politeama assistiram à peça
de teatro "A pequena sereia" do Filipe La Féria e visitaram o Jardim Zoológico;
f) O dia mundial da criança foi comemorado com um piquenique no jardim Nossa Srª
dos Anjos com as crianças do pré-escolar e um almoço diferente para as crianças da
creche.
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g) A realização do magusto, aberto à comunidade na Praça José Máximo da Costa
para angariação de verbas para o trem de cozinha em inox, com venda de bolos,
compotas e castanhas;
h) Compra e decoração de sacos e confeção de broas para comemorar o “Dia do Pão
por Deus”;
i) A participação dos pais nas diversas atividades desenvolvidas nas salas ao longo do
ano;
j) A participação d´“O Petiz” no “dia nacional do Pijama”, na campanha “Pirilampo
Mágico” e no “Dia virado do avesso”;
k) A participação no rastreio auditivo e visual promovido pela CML;
l) Ações de sensibilização para os petizes: “Cuidados com o sol” dirigido pela
Farmacêutica Vera Silva; Convite da Farmácia Marteleirense para a participação do
pré-escolar d´“O Petiz” nas Jornadas da saúde com a ADAPECIL, no campo de futebol
do Lourinhanense; “Abril, abraços mil” (Maus tratos infantis – sensibilização) numa
parceria com a CPCJ da Lourinhã; “Higiene Oral” parceria com o Centro de saúde;
Semana de sensibilização para a doença “Epidermolise Bulhosa”. Para os pais e para a
comunidade foram efetuadas e organizadas palestras com o tema “Luto” dinamizado
pelo psicólogo Ricardo Guimarães e “Respirando pelo nariz” dirigido pela Médica
dentista Rita Tavares e a Pediatra Lia Oliveira.
m) Continuação do protocolo estabelecido com o Clube de Judo da Lourinhã;
n) Participação na ExpoLourinhã, dinamizando o espaço do Pataniscar;
o) A receção de estagiárias da ESCO dos cursos de Ajudante de Ação Educativa e de
Animação Socio-cultural; do IEFP e do “Saber Transmitir” também na mesma área.

III - Administrativa
- Nada a registar.
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IV - Pessoal
O quadro da associação apresentava em Dezembro de 2017, trinta e uma
colaboradoras: i) 18 funcionárias a tempo inteiro pertencem ao quadro da instituição;
duas funcionárias estão a ½ tempo até 31 de Agosto de 2018; ii) 1 funcionária estava
de licença sem vencimento, 1 de baixa médica Contrato a termo; iii) 1 professora de
1ºciclo; 1 educadora de infância; 3 Ajudantes de Ação Educativa; 1 professora de 1º
ciclo de apoio e iv) finalmente, em estágios profissionais: 1 educadora de infância, 2
Ajudantes de ação educativa;

V - Equipamentos
Para a creche foram adquiridos três blackouts para as janelas do berçário e sala rosa;
2 móveis (sala azul+ rosa); cabides sala verde; pintura das salas; pintura do
gradeamento; cortinados do refeitório; mesa pequena (sala verde) e 5 catres.
Para o pré-escolar foi efetuada pintura das salas encarnada e arco-íris; 2 mesas de
trabalho (sala laranja); móvel de cubos (sala laranja)
Foram ainda adquiridos 4 Cacifos para os funcionários;

VI - Projetos
“O Petiz” tem procurado dinamizar ações que promovam os serviços disponibilizados,
às famílias, associados e comunidade em geral. Destacam-se:
a) Projeto Estufa: “Música para bebés” na creche, a partir de setembro EPÁ no préescolar. Ioga e Inglês desde outubro com a professora Cilene Mateus;
b) Aula experimental de “Yoga Baby”;
c) Cedência do espaço do CRE para a realização de aulas de Zumba Kids e festas de
aniversário;
d) Protocolo com a empresa Gere Mais e a Consultua para dinamização de formações
para profissionais ativos;
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e) Campanha de Recolha de cartão e papel para angariação de fundos para aquisição
de um trem de inox;
f) A manutenção e atualização da página no facebook, http://www.facebook.com/Opetiz
e do site institucional da associação www.opetiz.pt
g) A publicação anual do calendário anual. Os trabalhos foram executados pelo Hugo
Pina;
VII - Tesouraria e Financeira
O resultado de exploração foi positivo em 4.965,90€. Contudo em termos
contabilísticos/fiscais, o exercício de 2017, após a inclusão das amortizações (14.511,82€) e do pagamento de Juros (-398,68€)

foi negativo em 9.944,60€. O

resultado é explicado por: i) O agravamento com encargos com pessoal; ii) Os
aumentos com maior número de utentes, atualizações das mercadorias adquiridas e de
preços em fornecimento e serviço; iii) A situação deficitária do CRE, em termos
operacionais. Por outro lado foi conseguido um aumento de receitas provenientes das
comparticipações dos utentes (creche e pré-escolar) e dos subsídios.

VIII - Conclusões
O exercício de 2017 apresenta um resultado operacional positivo (4.965,90€) pelo
segundo ano consecutivo. Contudo o exercício apresenta-se negativo em termos
contabilísticos desde 2014, quando integrado o valor das amortizações.
O contínuo aumento do número de utentes em Creche e Pré-Escolar permitiu uma
recuperação do estado operacional da associação. A procura do CRE não sofreu uma
evolução positiva, contrariando a espectativa de crescimento esperada, mas apresentase como uma área de angariação de petizes e de diversificação dos serviços prestados
à comunidade.
A associação foi gerida, numa perspetiva social e de prestar um serviço de qualidade à
comunidade, sem descurar a sua viabilidade e continuidade. O desafio desta direção
foi enfrentar a constante diminuição de apoios por parte da segurança social e os
sucessivos aumentos generalizados nas diversas rubricas de custos.
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A direção cessante não conseguiu materializar a mudança de instalações da
associação e a conclusão da implementação do HACCP.
A Direção Cessante
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