
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 

Relatório de Atividades e Contas de 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho de 2020



Relatório de Atividades e Contas 2019 - JIPP 2 

 

Índice 
 

1. INTRODUÇÃO 3 

2. CONTEXTO E ESPECIFICIDADES DO JIPP 3 

3. PROTOCOLO DE PARCERIAS 5 

4. RECURSOS HUMANOS 6 

5. ORÇAMENTO PREVISIONAL DE 2019 – RESULTADOS 7 

6. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 8 

7. ANÁLISE CRITICA DOS RESULTADOS 13 

8. O PROJETO EDUCATIVO EM AÇÃO – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 13 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14 

10. APRECIAÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 15 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2019 - JIPP 3 

 

1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 29º conjugado com o artigo 27º dos Estatutos do Jardim Infantil 

Popular da Pontinha, apresenta-se o presente documento constituído pelo Relatório de Atividades e Contas 

referentes ao ano de 2019 para aprovação pela Assembleia Geral do Jardim Infantil Popular da Pontinha 

(JIPP), a realizar-se no dia 30 de junho 2020, nas instalações do JIPP. 

Em virtude do surto pandémico de Covid-19 e respeitando as diretrizes Governamentais decretadas, a 

Assembleia Geral inicialmente marcada para 31 de março foi adiada, tendo sido estabelecidas medidas 

excecionais e temporárias, permitindo a realização das assembleias gerais até 30 de junho de 2020. 

 

Procurámos garantir um Serviço de Qualidade centrando a sua ação nos seguintes eixos estratégicos: 

 

• Orientação para a Criança e rede Familiar - Desenvolvimento de um Projeto Educativo assente na 

Inovação e na Qualidade Pedagógica; 

• Promover a melhoria do Desempenho e Gestão Organizacional; 

• Envolvimento Social e Comunitários - Fortalecimento das parcerias locais e do associativismo; 

• Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição - Manter os níveis de rigor orçamental adaptáveis 

à sua exequibilidade inscritos no Orçamento Previsional para o ano de 2019. 

 

O documento em análise contém o Parecer do Conselho Fiscal. 

Para a elaboração do documento, sobretudo para uma reflexão e análise crítica dos resultados do exercício da 

atividade do ano de 2019, a Direção do JIPP contou com a colaboração do serviço de contabilidade da empresa 

Mundifisco II. 

A Direção agradece ainda a colaboração dos restantes Órgãos Sociais, dos Sócios, dos Funcionários do JIPP, 

das Crianças e dos seus familiares bem como a todos os colaboradores das mais diversas instituições pela 

forma empenhada como cooperaram com o JIPP, condição imprescindível ao bom desempenho das atividades 

desenvolvidas. 

 

 

2. CONTEXTO E ESPECIFICIDADES DO JIPP 

O Jardim Infantil Popular da Pontinha, situado na freguesia da Pontinha é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, de referência no Concelho de Odivelas. Surge no Portugal democrático por determinação 

da sua comunidade local, para suprir as necessidades sentidas pela população trabalhadora, que não tinha 

onde deixar os seus filhos. 

 

O JIPP tem objetivos de carácter social e o seu âmbito de ação abrange a Freguesia da Pontinha e a sua área 

de influência. 

A área de residência da maioria das crianças é na generalidade, perto da Instituição. Há a considerar alguns 

casos de crianças que habitam fora da freguesia, pelo facto dos seus pais trabalharem na Pontinha. As crianças 
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provêm maioritariamente de um nível socioeconómico baixo, constituído por famílias nucleares e 

monoparentais. 

 

O JIPP tem acordos de cooperação com a Segurança Social nas seguintes respostas sociais: Creche, ATL 

extensões de Horário e Pré-escolar. No Pré-Escolar o acordo é extensível ao Ministério da Educação – Direção 

Regional de Educação. 

 

A Creche - Com capacidade instalada para 32 crianças, com acordo de cooperação para 27 

A creche do JIPP, recebe crianças entre os 12 meses e os 36 meses. Os serviços prestados, de natureza 

materno-infantil, contemplam a alimentação, higiene, repouso, estimulação sensório-motora, com 

investimento muito particular no desenvolvimento da comunicação afetiva, corporal, verbal, plástica, numa 

perspetiva do desenvolvimento global da criança.  

 Sala 7: 14 crianças 

 Sala 5: 18 crianças 

 

O Jardim-de-infância – Com capacidade para 116 crianças, com acordo de cooperação para 110.  

O jardim-de-infância recebe crianças dos 3 anos aos 6 anos. As atividades levadas a cabo pela instituição 

visam o desenvolvimento global das crianças, a criação de hábitos de higiene, a socialização primária, o 

desenvolvimento cognitivo, a oralidade, a preparação da leitura / escrita / cálculo – fase pré-primária.  

 Sala 6: 24 crianças 

 Sala 4: 24 crianças 

 Sala 3: 22 crianças 

 Sala 2: 20 crianças 

 Sala 1: 22 crianças 

 

O ATL-Extensões de Horário, Sem Almoço - Com capacidade e acordo de cooperação para 42 

crianças 

 Sala ATL: 42 crianças 

 

O ATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas faz atendimento a alunos da Escola n.º 2 Mello Falcão, em 

tempo complementar com o horário escolar.  

Embora o acordo de cooperação estabelecido com a Segurança Social seja sem almoço, ao longo dos vários 

anos de funcionamento desta resposta social no JIPP, tem sido assegurado o fornecimento de refeições a 

todas as crianças, pelo que no ano letivo de 2019/2020 deu-se continuidade a esta medida de política social. 

 

No âmbito do acordo de cooperação estabelecido com a Segurança Social é também compromisso da 

Instituição assegurar às crianças do ATL as interrupções letivas, pelo que o planeamento e programação das 

atividades no ano letivo de 2018/2019 tiveram em conta esta determinação superior, com o funcionamento 

nos meses de Julho e Agosto.  
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O Jardim Infantil contempla outras atividades extra curriculares, tais como: Educação Física, Música, Inglês e 

Yoga. 

O JIPP proporciona também às suas crianças a Colónia Balnear (praia) com a duração de duas semanas. 

O Jardim Infantil tem um horário de 12 horas ininterrupto, nos dias úteis da semana, abrindo às 7h30 e 

encerrando às 19h30m, durante 12 meses no ano. 

O JIPP proporciona às suas crianças três refeições: o suplemento da manhã (fruta / bolachas); almoço e 

lanche. Sempre que se seja necessário fornece um suplemento alimentar, principalmente às crianças que 

saem mais tarde da instituição.                 

  

3. PROTOCOLO DE PARCERIAS  

O trabalho em rede constitui, hoje, uma forma de organização e funcionamento assente no trabalho 

interinstitucional e multidisciplinar. Face aos inúmeros constrangimentos e dificuldades vivenciadas pelas 

Instituições Sociais, seja ao nível dos recursos humanos, materiais e financeiros, o trabalho em rede assume 

uma importância crucial. Evitam-se sobreposição de atividades, potenciam-se os recursos existentes 

proporcionando de certa forma uma avaliação mais eficiente do trabalho, perspectivando mudanças nos 

processos sociais e organizacionais. 

 

O JIPP tem uma longa história no desenvolvimento de trabalho em rede e tem procurado continuamente 

estreitar os laços com a comunidade local, quer como o promotor de projetos, quer constituindo-se como 

parceiro, seja em projectos de intervenção comunitária, seja na elaboração e definição de protocolos com 

outras instituições sociais, tendo em vista a obtenção de mais ganhos de Bem-Estar Social para a comunidade 

local e para a população que serve. 

 

No decurso do mês de Julho de 2014 o JIPP foi convidado pelo Agrupamento de Escolas de Odivelas n.º1 e 

Câmara Municipal de Odivelas para efetuar no ano letivo 2014-2015 a gestão das AECS (Atividades de 

Enriquecimento Escolar) na Escola EB Mello Falcão, EB Serra da Luz e EB Mário Madeira, AAAF (Atividades de 

Animação e de Apoio à Família) no Jardim de Infância Gil Eanes e a CAF (Complemento de Apoio à Família) 

na Escola EB Mello Falcão, Serra da Luz e Mário Madeira. 

 

Em Julho de 2014 concretizou-se a assinatura de um acordo tripartido a vigorar no ano letivo 2014/2015 sendo 

outorgantes - o Agrupamento de Escolas, CMOdivelas e JIPP. As competências, salvaguarda de Direito e 

Deveres de cada Instituição estão inscritas nos respetivos acordos assinados pelos representantes das três 

entidades. 

Este acordo de cooperação manteve-se em vigor no corrente ano letivo 2018/2019. 

Para assegurar as atividades decorrentes destes protocolos o JIPP tem recorrido à contratação de Professores 

e uma auxiliar de Serviços Gerais. 
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Identificação Estabelecimento Designação N.º de Utentes 

EB Mello Falcão CAF 30 

EB Serra da Luz CAF 16 

EB Mário Madeira CAF 16 

JI Gil Eanes AAAF 29 

 

 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

Para a prossecução das suas atividades o JIPP tem afetos os seguintes recursos humanos: 

 
Grupo Profissional N.º 

Quadro pessoal JIPP  

Coordenadora Pedagógica – Educadora Infância 1 

Educadoras Infância 7 

Professor de Educação Física (licença sem vencimento durante 1 ano) 1 

Animadora Sócio-Cultural 1 

Ajudantes de Ação Educativa 12 

Escriturárias * 4 

Cozinheiras 

Ajudante de Cozinha 

2 

2 

Auxiliares Serviços Gerais * 2 

TOTAL 32 

*inclui no total 2 funcionárias de apoio às AAAF.  

         Quadro 2 - Mapa de Pessoal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 - N.º Utentes por estabelecimento escolar a 31 de dezembro de 2019 
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5. ORÇAMENTO PREVISIONAL DE 2019 – RESULTADOS 

 

O orçamento previsional para o ano de 2019, aprovado em Assembleia Geral de sócios em novembro de 2018 

teve por objetivo dotar a instituição dos meios financeiros e materiais indispensáveis à concretização da sua 

missão.  
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6. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

 

1. RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Este relatório reporta-se ao encerramento de Contas do Exercício de 2019. 

Este relatório está dividido em 4 grandes grupos de análise: 

 

A) Contas de Balanço 

B) Contas de Gastos 

C) Contas de Rendimentos 

D) Resultados do Exercício 

 

A) As contas de balanço  

Relevam os activos, passivos e contas de resultados transitados da Instituição, e estão subdivididos em:  

1) Meios Financeiros líquidos; 

2) Contas a receber e a pagar;  

3) Inventários;  
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4) Investimentos;  

5) Capital (Fundo Patrimonial), Reservas e Resultados Transitados. 

 

B/C) As contas de Gastos e Rendimentos  

Mostram a evolução dos gastos e rendimentos da Instituição, num determinado período de atividade servindo 

de auxiliar fundamental à gestão.  

 

D) Conta de Resultados  

Traduz, através do valor apresentado – positivo ou negativo – o resultado final pela diferença entre 

rendimentos e gastos do período de referência.  

 

A) CONTAS DE BALANÇO 

Caixa  

O valor de € 500,00, em saldo de caixa está conforme a contabilidade. 

 

Bancos  

Os saldos das 3 contas bancárias apresentam o valor global de €76 938,43, repartido da seguinte forma:  

Caixa Geral de Depósitos                   € 60 366,90 

BPI conta nº. 1                                € 16 571,53 

 

Outros Depósitos bancários  

Os saldos das aplicações financeiras estão validados com os respetivos extratos bancários, a saber:  

BPI                                                € 250 124,75  

 

Clientes e Utentes  

Existem 3 grupos de contas de acordo com a sua natureza  

Utentes conta corrente                   € 26 846,83 

 

Fornecedores  

Saldos credores no montante de € 6 679,04 

 

Estado e Outros Entes Públicos  

Esta conta apresenta um saldo global credor de € 16 298,64relativa a:  

Retenções de IRS                          4 617,30 €  

Segurança Social                          12 709,73 €  

Fundos de Compensação                   116,96 €  

 

Diferimentos  

Esta conta apresenta um saldo devedor de € 851,16 proveniente de valores pagos em 2019 com diferimento 

do custo para 2020:  
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Acidentes pessoais                      € 682,03  

Responsabilidade Civil                 € 96,40  

Comércio e Serviços                    € 72,73  

Compras  

As compras de géneros alimentícios atingiram o valor de € 53 828,22   

 

Activos Fixos Tangíveis  

O valor do imobilizado corpóreo é de € 142 740,33  

O valor das depreciações é de € 137 438,32  

 

Capital (Fundo Patrimonial)  

O valor do Fundo Patrimonial é de € 2 920.70  

 

Resultados Transitados  

Os resultados transitados relevam o valor de € 279 773,19 (saldo credor). 

Nota: o valor acima refere-se ao valor acumulado dos resultados dos exercícios até 31/12/2018 

 

B) CONTAS DE GASTOS 

 

O valor global dos gastos durante o ano de 2019 de actividade atingiu o montante de € 812 380,48  

Para o mesmo período o valor orçamentado foi de € 728 050,00 

 

Existe uma diferença de € +84 330,48. Face a esta diferença deverão ser analisadas, em separado, algumas 

rubricas cujos desvios foram mais acentuados.  

1) “Custo de alimentação”  

O valor do custo da alimentação foi de € 53 828,22  

O valor orçamentado foi de € 48. 500,00.  

 

2) “Gastos Gerais” atingiu o montante de € 89 651,81  

Para o mesmo período o valor orçamentado foi de € 83 850,00. Existe um desvio de + € 5 801,81 
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A rubrica “Gastos com Pessoal” atingiu o montante de € 649 977,44. 

Para o mesmo período foi orçamentado o valor de € 591 700,00. 

Neste caso específico, o valor do desvio é de € 58 277,44  

 

C) CONTAS DE RENDIMENTOS 

 

O valor global dos rendimentos durante o período de referência atingiu o montante de € 815 464,54. 

O valor orçamentado para o mesmo período foi de € 728 050,00. 

Existe uma diferença de € 87 414,54  
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D) RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

 

 

O Resultado líquido do exercício de 2019 é de € 3 084,06.  

Os Rendimentos globais atingiram o montante de € 815 464,54.  

Os Gastos globais atingiram o montante de €812 380,48. 
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7. ANÁLISE CRITICA DOS RESULTADOS 

 

O valor do resultado do exercício traduz, de uma forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, a posição financeira da Instituição, em 31 de dezembro de 2019, como 

consequência das suas operações e dos fluxos de caixa, no fim do período acima referido, estando em 

conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites. 

 

Salienta-se o facto de ter havido, da parte da Direção do Jardim, uma preocupação permanente no 

acompanhamento da evolução financeira e contabilística durante o decorrer do exercício findo em 31/12/2019. 

Este acompanhamento periódico possibilitou uma análise permanente da evolução de todos os índices 

económico-financeiros da Instituição de forma comparativa com o orçamento previsional para o exercício de 

2019. 

  

 

8. O PROJETO EDUCATIVO EM AÇÃO – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

Para auxiliar as crianças no seu percurso inicial no Jardim Infantil Popular da Pontinha, as mesmas necessitam 

de contar com o apoio dos educadores, ajudantes de ação educativa, famílias e direção. 

Como tal, o projeto só fez sentido quando partilhado com todos os membros da comunidade educativa, pilares 

essenciais na prossecução dos objetivos educativos a que se propôs. 

O Projeto Educativo desenvolvido no ano letivo 2017-2019 escolhido pela equipa pedagógica, surge para dar 

resposta a uma preocupação/necessidade sentida. Este tema é tratado de forma transversal a todas as áreas 

de desenvolvimento e a todos os grupos, possibilitando a cada sala adaptar e desenvolver os conteúdos de 

acordo com a idade, interesses e necessidades do grupo. O seu planeamento inclui ainda a calendarização de 

ações comuns a todas as salas (dias ou semanas temáticas) e o envolvimento de toda a comunidade educativa 

(por exemplo, através de formações, atividades).  

Damos destaque aos valores morais, tais como a partilha, a amizade, a igualdade e o respeito pela diferença. 

As escolhas destes valores foram pertinentes e adequadas à faixa etária das crianças não esquecendo de 

abranger os vários domínios: - Expressão Motora - Expressão Musical - Expressão Dramática - Expressão 

Plástica - Domínio da Linguagem - Domínio da Matemática. 

Incidimos, assim, sobre aspetos essenciais do desenvolvimento que imprimem na criança o desejo de continuar 

a querer explorar, descobrir e aprender ao longo da vida, tornando-a interessada pela área do Conhecimento 

do Mundo localizando-a no espaço e no tempo, percecionando o ambiente natural e o dinamismo da natureza 

e das relações entre as pessoas. 

Assim procurou-se implementar um projeto coerente, centrado na formação integral das crianças como 

cidadãos uteis na sociedade. 

Não podemos deixar de referir a importância da família, pois a mesma teve um reflexo significativo no 

desenvolvimento do projeto, dado que foram colaborando na realização de algumas atividades, o que 

proporcionou às crianças uma maior partilha e aquisição de conhecimentos em todas as áreas do seu 

desenvolvimento. 
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Por sua vez a formação de todos os agentes educativos, revela-se da maior importância, uma vez que a 

atualização e aperfeiçoamento constantes são essenciais para quem colabora com o desenvolvimento e 

formação do ser humano. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das instituições sociais espera-se que contribuam para o cumprimento das suas obrigações de apoio e suporte 

aos grupos de maior risco social e de menores recursos económicos. 

A situação vivida pelas famílias portuguesas tem forçosamente impacto no desempenho financeiro das 

Instituições sociais, pois muitas delas sobrevivem das comparticipações familiares e dos acordos de 

cooperação efetuados com a Segurança Social, 

Ao longo do ano de 2019 a Direção do JIPP, à semelhança do que tem feito nos anos anteriores, tentou 

atender ao pedido e solicitação de muitas famílias, seja para a redução da comparticipação familiar 

(mensalidades) ou até, em muitas situações avaliar a possibilidade de planos de pagamento, dadas as 

dificuldades das famílias em pagar os valores acordados. 

Em termos da identificação dos problemas as causas apontadas são: a alteração da situação económica dos 

agregados familiares, quebra de rendimentos, por motivos de perda do posto/s de trabalho de um ou dos dois 

elementos do agregado familiar, situações de conflitualidade conjugal e separação, rendas de casa muito 

elevadas.  

Apesar desta conjuntura adversa a Direção do JIPP, sempre em articulação com o Conselho Fiscal esforçou-

se por manter e garantir um serviço de qualidade tentando nesta relação dual garantir a sustentabilidade 

financeira da instituição. 

A preocupação na qualificação das infraestruturas, na melhoria do espaço, na aquisição de equipamento, no 

atendimento tanto quanto possível ao problema das famílias funcionou como motor para uma efetiva qualidade 

do serviço prestado e para uma resposta mais ajustada às necessidades das crianças que frequentam o JIPP 

Os resultados financeiros conseguidos no exercício de 2019 demostram efetivamente o esforço efetuado pela 

Direção do JIPP e Conselho Fiscal. 

De referir que o contributo dos trabalhadores, dos Coordenadores, dos Pais, dos Associados, do gabinete de 

contabilidade foi crucial e deveras estimulante para o cumprimento dos objetivos propostos para o ano de 

2019. 

Muito Obrigado. 

 

Pontinha, 8 de junho de 2020 

A Direção do JIPP 

 

 

 

 

 

 


