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RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA 
Ano de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Nos termos e para os efeitos previstos nos Estatutos da Associação, e tendo em conta o 

Programa de Ação aprovado pela Assembleia Geral para o ano de 2017, submetemos à 

apreciação e aprovação dos associados o Relatório e Contas de Gerência da atividade 

desenvolvida pela nossa instituição durante esse ano. 
 

RELATÓRIO 

1. ATIVIDADES NO DOMÍNIO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Neste âmbito salientam-se as seguintes ações desenvolvidas: 

 Diligências junto da DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares tendo em vista a 

obtenção da autorização para o funcionamento das salas de Jardim-de-Infância 

constituídas para o ano letivo 2017/2018 num total de 3 (três) sendo 1 de três anos, 1 de 

quatro anos e 1 de cinco anos; 

 Elaboração do Projeto Educativo da instituição envolvendo todos os agentes educativos; 

 Realização de ações para divulgar a instituição e os seus objetivos junto da comunidade; 

 Manutenção da atitude de proximidade em relação às autarquias e às instituições da 

sociedade civil vocacionadas para o apoio às famílias mais carenciadas e desestruturadas, 

procurando responder às suas solicitações e dificuldades; 

 Aprofundamento do relacionamento da instituição com os pais e encarregados de 

educação das crianças utentes, no âmbito da instância informal de trabalho mensal entre a 

direção e os seus representantes eleitos, consolidando este espaço de partilha de 

informação, apresentação de questões, dúvidas e sugestões sobre o funcionamento da 

instituição e das suas atividades; 

 Desenvolvimento de dinâmicas de comunicação entre a instituição e os pais e 

encarregados de educação (via e-mail) e de promoção da sua imagem e atividade na 

comunidade. 

2. OFERTA FORMATIVA E EDUCATIVA 

 Consolidação das valências de Creche e de Jardim-de-Infância; 

 Apoio ao projeto municipal com vista à identificação precoce de dificuldades ao nível das 

competências pré-leitoras e da matemática, envolvendo técnicos municipais, a educadora, 

as crianças das salas dos 4 e 5 anos e das famílias, e organização e implementação de 

ações para apoiar terapeuticamente as crianças que apresentam insuficiências a este nível; 

 Valorização da oferta formativa associando à componente curricular um conjunto de 

atividades de enriquecimento curricular em regime de coadjuvação, consolidando a 

atividade do xadrez, quer pelo seu potencial formativo, quer pelo bom acolhimento que 

teve da parte das crianças e das suas famílias. 

3. GESTÃO DE RECURSOS 

 Estabilização dos recursos humanos técnicos e auxiliares existentes; 
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 Implementação do sistema de avaliação de desempenho para todos os profissionais 

docentes e não docentes da instituição; 

 Realização de ações de formação para enriquecer as competências das profissionais 

docentes e não docentes; 

 Gestão e qualificação das instalações e dos equipamentos cedidos pela Câmara 

Municipal. 

CONCLUSÃO 

No ano de 2017 a implantação da nossa instituição junto da comunidade manteve-se estável, 

registando-se uma procura próxima dos limites da sua capacidade máxima nas valências de 

creche, jardim-de-infância. 

Esta realidade foi possível com o empenhamento, dedicação e competência dos nossos 

profissionais docentes e não docentes. É justo, por isso, aproveitar este contexto para mais uma 

vez, reconhecer, saudar e agradecer esse contributo, e para incentivar todos eles para um 

redobrado esforço de afirmação do seu profissionalismo e da qualidade do trabalho técnico-

pedagógico da nossa instituição. 

Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, traduzido na cedência do edifício 

sede e de outros meios necessários para a realização de algumas atividades. 

De igual modo, é oportuno reconhecer agradecer neste âmbito, o bom acolhimento que 

temos tido da parte dos dirigentes e dos técnicos do Centro Distrital de Segurança Social do 

Porto e da DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimento Escolares. 

Merece, ainda, destaque o aprofundamento da nossa relação com a comunidade em geral, 

e em particular com a comunidade escolar, de que tem vindo a resultar uma partilha de 

projetos e recursos. Salienta-se o Agrupamento de Escolas Abel Salazar de S. Mamede de 

Infesta e a Escola Superior de Educação. 

Por último, salientamos como francamente positivo o bom relacionamento e a boa articulação 

com as famílias, indispensável para que o objetivo central da instituição – a formação, o 

desenvolvimento e o crescimento das crianças – fosse atingido com sucesso. 

 

CONTAS 

O resultado líquido do exercício foi negativo no valor de -3.447,27€ (três mil quatrocentos 

e quarenta e sete euros e vinte e sete cêntimos). 

Este resultado é consequência de uma redução significativa da receita na valência de 

jardim de infância derivada da quebra de frequência imposta pela Segurança Social e 

pelo Ministério da Educação (menos uma sala) e de um ligeiro aumento da despesa com 

os recursos humanos resultante das atualizações salariais (salário mínimo e 

reposicionamentos na carreira). 

 

 

S. Mamede de Infesta, 13 de março de 2018 

 

 

A Direção 
 

Em anexo: Documento de prestação de contas em 31 de dezembro de 2017 


