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I - Introdução
A Direção apresenta à assembleia-geral o relatório de atividades e contas de 2016,
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 2016 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) O cantar das Janeiras pelos petizes pela Lourinhã e na CML;
c) Participação no evento “Livros a Oeste” dinamizado pelo município;
d) A participação no corso de Carnaval promovido pelo agrupamento de escolas da
Lourinhã, com o tema “Somos artistas”;
e) As 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;
f) As visitas às exposições patentes na Lourinhã, Museu da Lourinhã e Biblioteca
municipal, bem como, as idas teatro na AMAL para ver o musical “Capitão Miau Miau” e
“Lago dos Cisnes” organizado pelo “O Petiz” para as IPSS da Lourinhã. No TIL foi vista
a peça de teatro "Cinderela" e ao Oceanário
g) O dia mundial da criança foi comemorado com uma dramatização/encenação de
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uma história pelas colaboradoras; as Professora Patrícia dinamizou uma aula de
ginástica no campo do Sporting Clube Lourinhanense;
h) Visita das crianças da creche à sala Snoezelen no Centro Social e Cultural de
Ribamar;
i) A realização da Colónia de férias na praia da Areia Branca;
j) A realização do magusto, com a confeção de filhós, na travessa do petiz;
k) A participação dos pais nas atividades desenvolvidas nas salas dos petizes.
Salientando as aulas de ginástica nos dias do pai e da mãe, e convívios realizados
nesses dias. Foi ainda efetuada uma exposição com trabalhos dos pais e encarregados
de educação (Páscoa), que decorreu em várias casas comerciais da Lourinhã;
l) No dia dos avós foi realizado um lanche convívio;
m) A participação d´ “O Petiz” no “dia nacional do Pijama”, na campanha “Pirilampo
Mágico” e na “Missão País”;
n) Participação no rastreio auditivo e visual proporcionado pela CML;
o) Realização da feira do livro e apresentação com a presença da autora do livro “Chá
de Jasmim com magia”
p) Ações de sensibilização para os petizes: “Cuidados com o sol” numa parceria com a
Farmácia Marteleirense; “Abril, abraços mil” (Maus tratos infantis – sensibilização)
numa parceria com a CPCJ da Lourinhã com visita às nossas instalações; “Lanches
saudáveis” promovida pela Nestlé. Para os pais e para a comunidade foi
efetuada/organizada uma palestra com o tema “Ser feliz na escola” pela formadora Ana
Pedroso; “Laboratório Musical” – Bitocas Fernandes;
q) Protocolo estabelecido com o Clube de Judo da Lourinhã;
r) Participação na ExpoLourinhã;
s) Participação no evento “Um dia pela vida”;
t) Edição do calendário;
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u) A receção de estagiárias de Ajudantes de Ação Educativa da ESCO.

III - Administrativa
- Na parte administrativa foi aprovado o regulamento do campo de férias do CRE
(Centro de Recursos Educativos).
IV - Pessoal
O quadro de pessoal é constituído por 25 colaboradoras, das quais 20 pertencem ao
quadro da instituição, sendo as restantes 5 contratadas a termo.

V - Equipamentos
Para as salas de creche: 2 armários; cacifos para os pertences das crianças (para 3
salas); 5 prateleiras; 2 cancelas; 20 cadeiras; 10 catres; 4 móveis muda-fraldas;
bancada muda fraldas (1º andar);
Na zona exterior foram efetuadas novas marcações para reavivar a delimitação da
proteção de acesso à associação. A proteção civil da CML delimitou dois lugares
reservados para o Petiz e colocou proteção aos utentes.

VI - Projetos
“O Petiz” tem procurado dinamizar ações que promovam os serviços disponibilizados,
às famílias, associados e comunidade em geral. Destacam-se:
a) A

manutenção

e

atualização

da

página

no

facebook,

http://www.facebook.com/Opetiz; O facebook representou o maior canal de acesso à
instituição, divulgação e interação. Iniciamos o ano com 527 gostos e terminamos com
785

gostos,

representando

um

acréscimo

de

49%.

Quanto

ao

público

é

maioritariamente feminino (79%). O público situa-se entre a faixa etária dos 25-44 anos
com 52% dos gostos (mulheres e homens). O dia com maiores visualizações foi o dia 1
de junho de 2016 com 1972.
b) O site institucional da associação www.opetiz.pt teve 2851 visitas e um total de 7184
visualizações de páginas;
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c) A manutenção das atividades extracurriculares: a música, ginástica (pré-escolar e
CRE) e ioga (pré-escolar e CRE). Alteração para o projeto estufa na creche (outubro).
Voluntária de psicomotricidade na creche (outubro a dezembro)
d) A publicação anual do calendário anual. Os trabalhos foram executados pelo Hugo
Pina;

VII - Tesouraria e Financeira
O resultado de exploração foi positivo em 6.000,75€. Contudo em termos
contabilísticos/fiscais, o exercício de 2016, após as amortizações (-16.051,51€) foi
negativo em 10.050,76€. O resultado negativo é explicado pela retenção indevida, em
nosso entender, de 10.000€ por parte da Segurança Social; o agravamento com
encargos com pessoal; os aumentos com atualizações de preços em fornecimentos e
serviços e com a aquisição de equipamentos para a creche.

VIII - Conclusão
O atual exercício apresenta, novamente resultados operacionais positivos, deixando de
acumular resultados negativos apresentados em 2015 e 2014.
O

aumento

do

número

de

utentes

em

Creche

e

Pré-Escolar,

aliada

à

procura/consolidação do CRE permitiu uma recuperação do estado financeiro da
instituição. A direção tem gerido à associação de modo a manter um serviço de
qualidade na comunidade, sem descurar a sua viabilidade e continuidade. A constante
diminuição de apoios por parte da segurança social e os sucessivos aumentos
generalizados nas diversas rubricas de custos, aumentou a nossa responsabilidade
nas tomadas de decisão, sobretudo, quanto a custos correntes extraordinários ou de
investimento.
Finalmente, quanto aos objetivos traçados para este triénio, a direção não conseguiu
materializar a mudança de instalações da associação e a conclusão da implementação
do HACCP.
A Direção
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