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Introdução
A Formação consagrou-se como a área mais importante da actividade federativa. Este é um trabalho que tem
de ser permanente e exige melhorias qualitativas na estrutura associativa.
É necessário continuar a reforçar o papel das associações de pais na comunidade educativa, caminhando-se
para um movimento associativo de pais no distrito de Setúbal mais coeso e dinâmico em prol de uma
Educação Melhor para os nossos filhos.
Queremos, igualmente, salientar a inauguração das novas sedes da COSAP e da UCAPA.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►

Encontro de AP’s do Litoral Alentejano, Quinta da Educação e Ambiente, Lagoa de St André, 17 de Março.

►

Debate Violência em Meio Escolar – Que Prevenção, em parceria com a CPCJ/Montijo e apoio da CM,
Montijo, 28 de Abril.

►

I Jornadas “Os Pais e a Escola”, em parceria com a COSAP, apoio IPJ, Setúbal, 19 de Maio.

►

Sessão Comemorativa do 18.º Aniversário da FERSAP, no salão da União Seixalense, 5 de Maio.

►

XIII Encontro Regional de AP’s do Distrito, com o tema “Educação Sexual nas Escolas”, apoio CM
Barreiro, 26 de Maio.

►

IV Jornadas de Reflexão da Escola Inclusiva, em parceria com a UAP-Palmela, apoio da ES de Palmela,
22 de Setembro.

►

Jantar de Natal do MAP de Setúbal, em parceria com a UCAPA, em Almada, 8 de Dezembro.

► Formação Parental
►

Realizados três cursos de Formação Parental da “Escola FERSAP para Pais”, um, no primeiro semestre,
na Arrentela, em parceria com o Centro de Saúde de Amora, CRIAR-T e IDT/Setúbal; dois no segundo
semestre, um dos quais na Amora, em parceria com os Centros de Saúde do Seixal e de Amora, Gabinete
Seixal Saudável e IDT/Setúbal, com apoio da APEE do Agrupamento Pedro Eanes Lobato; outro no
Montijo, em parceria com a CPCJ/Montijo, TuKontas (CMM), Centro de Saúde do Montijo e IDT/Setúbal.

► Formação TIC
►

Realizados, em parceria com a FDTI, cursos de formação TIC com certificação em competências básicas
(DCB), para pais em Fernão Ferro, Pinhal Novo e Setúbal. Realizados cursos do programa Geração
Millennium Nível III, para alunos do 2.º e 3.º ciclos em três escolas, em Palmela, Cova da Piedade e
Laranjeiro.

► A nível do MAP Regional e Nacional
►

Apoiamos os eventos promovidos pela UCAPA, designadamente, o Seminário Gestão Escolar, no dia 31
de Março, e o IV Encontro Concelhio, com o tema “Apoio Social à Família”, no dia 29 de Setembro.

►

Promovemos duas reuniões das AP’s do Concelho da Moita, uma em 13 de Janeiro, para designação dos
representantes dos pais no Conselho Municipal de Educação; outra, em 21 de Abril, para designação dos
representantes das associações na Rede Social.

►

Estivemos presentes no XXXII Encontro Nacional de Pais, em Oliveira de Azeméis, no dia 24 de Fevereiro,
assim como, nas Assembleias-gerais da CONFAP de 16 de Junho e 15 de Setembro. Nesta última, a
FERSAP foi eleita para o cargo de vice-presidente do Conselho Executivo da CONFAP. De referir que nos
órgãos sociais da Confederação estão representadas seis associações do distrito de Setúbal.

►

Participámos, em representação da CONFAP, em mesas-redondas de avaliação das Actividades de
Enriquecimento Curricular.

►

Participámos activamente no Conselho Consultivo da CONFAP.

► Apoio ao movimento associativo
►

Realizámos dezenas de reuniões com AP’s, para apoio organizativo, formativo ou informação sobre vários
assuntos. Respondemos a centenas de pedidos sobre as mais diversas matérias, via telefone e correio
electrónico.

►

Filiaram-se 7 associações em 2007, designadamente, APEE de: EB1/JI Quinta dos Morgados – Fernão
Ferro, EB1 N.º 2 Torre da Marinha, EB1/JI Caneira (Montijo), EB1 Alto da Guerra (Setúbal), EB1 N.º 1 de
Alcochete, EB1/JI do Alfeite, EB1/JI Quinta das Sementes (Seixal).

► Participação em eventos de outras entidades
►

X Feira de Projectos Educativos da Moita, dias 9, 10e 11 de Maio, onde a FERSAP teve um stand.

►

II Fórum Municipal sobre Educação, realizado pelo Conselho Municipal de Educação e a Câmara
Municipal do Montijo, nos dias 6 e 7 de Setembro, onde participámos como orador num painel.

►

Conferência Anual de Educação de Setúbal, realizado pelo Conselho Municipal de Educação e a Câmara
Municipal de Setúbal, no dia 10 de Outubro, onde participámos como moderador num painel.

►

Mesa redonda sobre o tema Projecto Local/Municipalização da Educação, realizada pela Câmara
Municipal de Alcochete, em 29 de Outubro, onde participámos como interveniente

►

Participação, em 20 de Novembro, no júri distrital dos Concursos escolares “Crescer em Segurança” e
“Vida na Estrada”, para crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo, promovido pela Prevenção Rodoviária
Portuguesa, que seleccionou os três melhores trabalhos para se apresentarem a concurso nacional.

► Protocolos
►

Celebrado protocolo de cooperação com o Gabinete Seixal Saudável, assinado em 5 de Maio.

2. Organização interna
► Informação
►

Dinamizámos o Portal FERSAP, na Internet, cujo número de visitas em 2007 atingiu a sua expressão
máxima, ao registar 725 205 visualizações.

►

Editámos três folhas informativas e emitimos centenas de boletins electrónicos, via endereços de correio
electrónico, sobre os mais variados assuntos.

►

Demos depoimentos para vários jornais e rádios.

► Administração
►

O apoio administrativo na sede continua a ser precário, devido a basear-se em trabalho voluntário, e o
montante das quotas recebidas é irrisório.
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