FERSAP
Relatório de Actividades 2004
Introdução
O Manifesto eleitoral com que nos apresentámos há um ano apontou determinados
objectivos programáticos que foram cumpridos, designadamente na acção prioritária:
melhorar o apoio ás AP; apoiar a criação de novas associações e uniões concelhias;
promover acções de formação. Procurámos desenvolver parcerias com entidades
integradas na comunidade educativa, de que resultaram apoios muito significativos para o
desenvolvimento de várias iniciativas. Deram-se passos importantes para a organização
concelhia do movimento, mas, nesta área, há ainda muito por concretizar, nomeadamente
nos quatro concelhos a sul do Sado. Em todas as acções nunca se perdeu de vista que o
nosso principal objectivo é contribuir para a participação dos pais na escola, como um
direito e um dever de cidadania.
1. Actividade desenvolvida
 Iniciativas realizadas
— Seminário “Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo — Pilares do Futuro!”, no dia 31 de
Janeiro, em Santiago do Cacém.
— Debate “Educação Especial- Que Perspectivas?”, dia 27 de Março, na Moita.
— Seminário Nacional “Educação pelo Desporto”, dia 16 de Outubro, no Seixal, em
parceria com a Câmara Municipal.
— XI Encontro Regional de Pais e Encarregados de Educação, dia 23 de Outubro, em
Setúbal, com o apoio da COSAP.
— Debate “A Família e a Escola”, dia 4 de Dezembro, no Lavradio, com o apoio da AP
da EB 2-3 de Álvaro Velho.
— Jantar de Natal do MAP de Setúbal.
 Participámos
— Sessão de abertura da Seixalíada Escolar 2004, em 8 de Maio.
— Seminário “Abandono e Insucesso Escolar”, realizado em Setúbal, no dia 12 de Maio,
organizado pelo SINAPE.
— Seminário “Família e Educação: Que relação para o futuro?”, dia 27 de Maio, em
Lisboa, promovido pelo Conselho Nacional de Educação.
— Mesa Redonda “Abandono e Insucesso Escolar”, na II Mostra de Projectos
Educativos, da CM de Sesimbra, dia 4 de Junho.
— Sessão de encerramento do Desporto Escolar da CAE Setúbal, dia 25 de Junho.
 Apoio ao movimento associativo
— Os órgãos sociais realizaram reuniões descentralizadas com As. de Pais dos concelhos
do Barreiro, Seixal, Setúbal e Litoral Alentejano.
— Realizámos reuniões com AP dos concelhos de Palmela e de Sesimbra, com vista à
constituição de estruturas concelhias, de que resultaram a CAPEEP e a CAPEES. Demos
apoio ou aconselhamento a inúmeros pedidos sobre diversas matérias, desde questões
sobre funcionamento de ATL, a jurídicas de vária natureza, alterações de estatutos, entre
outras, para além de algumas AP já referidas, também às de: EB1 n.º 4 da Baixa da
Banheira, EB1 n.º 2 de Palmela, EB 2-3 Hermenegildo Capelo, EB1/JI de Vale Flores,
EB1 n.º 5 do Montijo, Externato D. Manuel de Mello, no Barreiro, EB1 n.º 1 do Cercal
do Alentejo, EB1/JI da Azeda, Setúbal, entre outras.

— Demos apoio, para a constituição de associações, aos pais e mães das EB1 de Penalva,
da EB1 n.º 2 da Cova da Piedade, da EB 2-3 José Afonso (Alhos Vedros), da EB1 n.º 1
da Quinta do Anjo, da EB1 n.º 1 da Quinta do Conde, da EB1/JI de Foros de Amora, da
EB1/JI de Pedreiras/Maçã, da EB1/JI de Algeruz/Lau, da EB 2-3 da Costa da Caparica; e
para a reactivação da AP da EB 2-3 de Santana e da AP da EB1 n.º 3 de Pinhal Novo.
— Participámos em reuniões, assembleias, tomadas de posse, festas de ATL e outras
iniciativas de várias APs, nomeadamente, da EB 2 do Montijo, EB1 de Penalva, EB1/JI
n.º 2 de Vale de Milhaços, EB 2-3 de Vale de Milhaços, EB 2-3 Álvaro Velho, EB1 n.º 1
de Sesimbra, EB 2-3 da Costa da Caparica, ES Michel Giacometti. Em conjunto com a
UCAPA estivemos numa acção de protesto da AP da EB1 n.º 1 de Monte da Caparica.
— Filiaram-se 26 associações em 2004, designadamente, de Alcochete, AP do J.I.
Mariana Gonçalves; de Almada, AP da EB1 n.º 1 de Almada, AP da EB1 n.º 1 do Feijó,
AP da EB1 n.º 2 da Trafaria, AP da EB1 n.º 2 da C. Piedade, AP da EB 2-3 da Costa da
Caparica; do Barreiro, AP da EB1 de Penalva; de Palmela, AP da EB1 n.º 1 de Pinhal
Novo, AP da EB1 n.º 2 de Palmela, AP da EB 2-3 Hermenegildo Capelo, AP da EB1 de
Aires; do Seixal, AP da EB1/JI de Casal do Marco, AP da EB 2 Nun’Álvares, AP da EB1
n.º 2 de Paio Pires, AP da ES Dr. José Afonso, AP da EB1 n.º 1 de Arrentela, AP da EB1
n.º 1 Torre da Marinha, AP da EB1 n.º 2 Torre da Marinha, AP da EB 2-3 de Pinhal de
Frades; de Sesimbra, AP da EB 2-3 de Santana; de Setúbal, AP da EB1 n.º 11 de Setúbal,
AP da EB1 Os Pinheirinhos, AP da EB1 Bairro H. Delgado, AP da EB1 n.º 1 de Areias,
AP da ES Dom Manuel Martins, AP da EB1/JI de Azeda, sendo de salientar a
participação neste processo das organizações concelhias COSAP, UCAPA e UCAPES.
— Realizámos acções de formação na AP da EB 2-3 José Rodrigues dos Santos, em
Pinhal Novo, com a presença de 15 membros; na EB 2-3 de Aranguez, em colaboração
com a COSAP, com 30 membros de 14 AP de Setúbal; na ES P.e António Macedo, em
Sto André, com a colaboração da AP desta escola, com 17 membros de 7 AP.
— Dinamizámos a página da FERSAP na Internet, com mais conteúdo informativo, a
qual ultrapassou 15.000 visitas em 2004. Criámos páginas e endereços de correio
electrónico para várias associações, estando alojadas no domínio FERSAP.pt 12
organizações.
— Editámos três folhas informativas; tomámos posição pública sobre a abertura do ano
escolar de 04/05 e sobre a questão dos exames no 9.º ano; emitimos dezenas de
newsletter sobre os mais variados assuntos.
— Mantemos uma crónica semanal na Rádio Antena Miróbriga; publicámos um artigo de
opinião na revista municipal da Moita e o boletim municipal do Seixal publicou diversa
matéria informativa da actividade da FERSAP. Demos entrevistas para os jornais Público
e Sem Mais e pequenos depoimentos para algumas rádios locais.
 A nível do MAP Nacional
Estivemos presentes no XXIX Encontro Nacional de Pais e na Assembleia Geral da
CONFAP, em Albufeira, nos dias12 e 13 de Março, assim como, no I Encontro do MAP,
em Viseu, dia 25 de Setembro, e na Assembleia Geral Extraordinária Estatutária da
CONFAP, nos dias 13 de Novembro e 8 de Janeiro de 2005. Participamos activamente no
Conselho Consultivo da CONFAP, órgão a que presidimos
 A nível autárquico
— Reunimos com autarquias, nomeadamente, com os presidentes das CM da Moita e de
Setúbal; com os vereadores da Educação das CM de Almada, Alcochete, Barreiro, Moita,
Palmela, Sesimbra, Santiago do Cacém, Setúbal; com assessora da vereadora da
Educação da CM do Montijo, e com assessores do vereador do Desporto da CM do
Seixal.
— Participámos em quatro reuniões da Comissão Concelhia de Educação, de Sesimbra.

— Designámos um representante das APs de Palmela para o Conselho Local de
Mobilidade e assistimos à tomada de posse do Conselho Municipal de Educação.
— Fomos convidados pela Câmara de Almada para assistir ao desfile de Carnaval das
Crianças, ao desfile das Marchas Populares das Crianças e participámos na Exposição
“30 Anos de Abril e a Educação” com materiais gráficos.
— Fomos convidados pela Câmara do Seixal para a sessão comemorativa do aniversário
do Município, recepção da Comunidade Educativa, inaugurações da Casa Abrigo “Nova
Esperança”, do Centro de Acolhimento de Imigrantes e do Jardim de Infância do
Fogueteiro.
— Lançamento do Projecto “Setúbal-Península Digital”, em 18 de Outubro.
— Sessão de apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de
Setúbal - PEDEPES, de cujo Conselho Regional fazemos parte.
 Outras entidades
— Celebração de protocolo com a Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, para a
prestação de serviços clínicos aos associados das As filiadas na FERSAP.
— Reunião com o Director Regional da DREL, em 27 de Janeiro de 2005, em Lisboa.
2. Organização interna
Fizemos propostas de revisão dos estatutos e do regulamento eleitoral, objectivo que vem
do anterior mandato, e que agora se irá concretizar na A. G. de 29 de Janeiro de 2005.
Iniciámos a reestruturação administrativa na FERSAP, com a racionalização de meios e a
aquisição de novos equipamentos. Está em curso a constituição de uma base de dados das
associações.
Estão criadas as condições para concretizar os nossos objectivos comuns de fortalecer e
dinamizar o movimento associativo de pais no distrito de Setúbal.
Cova da Piedade, 29 de Janeiro de 2005
Pel´O Conselho Executivo da FERSAP
António Amaral

