FERSAP
Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Actividades Ano de 2009

Introdução
O papel das associações de pais, em prol de uma Educação Melhor para os nossos filhos, tem vindo a ser
reconhecido e dignificado no Distrito de Setúbal. O movimento associativo de pais tem estado a crescer e a
consolidar-se. Assume-se, cada vez mais, como uma organização social defensora dos interesses da família
e, como prova disso, é a integração das associações nas redes sociais concelhias e, também, as parcerias no
projecto Escolhas. As novas e maiores responsabilidades exigem uma particular atenção em duas áreas: a
formação de quadros e a organização interna.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►

No âmbito dos 20 anos da FERSAP, iniciámos um ciclo de debates, que se prolonga em 2010, com a
realização de, em 24 de Outubro, o debate “Que escola tivemos, Que escola temos, Que escola
queremos”, e, em 7 de Novembro, o debate “Prós e Contras das AEC’s”.

►

Assembleia-geral para aprovação do relatório de contas e actividades do ano de 2008, aprovação do
orçamento e plano de actividades para 2009, e eleição dos órgãos sociais para o mandato bienal de
2009/2010, realizada em Almada, em 31 de Janeiro.

►

Celebração do Dia Mundial da Alimentação, em 16 de Outubro, em parceria com a AFLOC. Realização de
acção de sensibilização para uma nutrição saudável na EB 2-3 Pedro Eanes Lobato, na Amora, com o
apoio dos órgãos de gestão da escola e da respectiva associação de pais, envolvendo cerca de 600
alunos e 70 pais, além de muitos professores e pessoal auxiliar da escola.

► Formação
►

Realizados dois cursos de Formação Parental da “Escola FERSAP para Pais”, em parceria com a APEE
do Agrupamento Pedro Eanes Lobato e o Centro de Saúde de Amora.

►

Reunião com o director do centro de formação de escolas de Alcobaça e Nazaré, para traçar projecto de
formação parental na área da DRELVT.

►

Em parceria com a FDTI realizados três cursos de formação básica em TIC, dois em Pegões e um em
Cotovia.

► A nível do MAP Regional e Nacional
►

Participação em eventos da COSAP, em 24 de Janeiro e 26 de Setembro, em Setúbal, e em 10 de
Outubro, em Azeitão.

►

XXXIV Encontro Nacional de Pais, no dia 14 de Março, assim como, na Assembleia-geral da CONFAP, de
15 de Março, ambas em Mira.

► 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.

►

Reunião, em 12 de Junho, por nosso convite, entre o Director Regional de Educação, a APEE da EB2-3
Mouzinho da Silveira e o conselho executivo desta escola, para resolução do problema do pavilhão
gimnodesportivo.

►

Filiaram-se 5 associações em 2009, designadamente, APEE de: EB1 Montinho da Cotovia, de Setúbal,
EB1/JI Pedreiras/Maçã, de Sesimbra, EB1/JI Bairro Alentejano, da Quinta do Anjo, em Palmela, EBI Vale
Rosal, de Almada, e EB1 Bairro da Conceição, de Setúbal.

► Participação em eventos de outras entidades
►

Tomada de posse, em 28 de Abril, no Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal.

►

Sessão Pública dos GAAF-IAC, na Amora, em 17 de Junho – participação na mesa e orador.

►

Abertura oficial da XII Feira de Projectos Educativos, da Câmara Municipal da Moita, em 13 de Maio.

►

Abertura oficial da VI Feira Pedagógica, da Câmara Municipal do Barreiro, em 1 de Junho.

►

Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, iniciativas camarárias, em Sesimbra,
Almada, Seixal Palmela e Setúbal.

►

Participação, como orador, no Congresso da FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas AgroAlimentares, em 5 de Novembro, em Lisboa.

► Protocolos e parcerias
►

Estabelecidos contactos institucionais com o Instituto Piaget – Campus Universitário de Almada e com a
Cooperativa Universitária Egas Moniz, no âmbito da realização de acções em parceria na área da
educação e formação parental.

2. Organização interna
► Informação
►

Dinamizámos o Portal FERSAP, cujo número de visitas em 2009 triplicou em relação a dois anos antes, ao
ultrapassar os dois milhões de visualizações, com o número de 2 128 717.

►

Criámos na internet a Rede Social FERSAP, como tribuna pública aberta á comunidade educativa.

►

Emitimos centenas de boletins electrónicos, sobre os mais variados assuntos.

► Administração
►

Iniciou-se a nova fase de apoio administrativo na sede da FERSAP, com vista a melhorar a capacidade
organizativa da estrutura e a sua ligação às associadas.

Pel’O Conselho Executivo da FERSAP
António Amaral
Assembleia Geral realizada em Almada, 2010

