FERSAP
Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Atividades Ano de 2011

Introdução
Em 2011 decorreu o Ano Europeu do Voluntariado. Apesar disso, a participação dos pais e encarregados de
educação nas estruturas e órgãos de gestão da escola, assim como, nas actividades desenvolvidas pelas
associações de pais, continua a não ter o reconhecimento social que por direito lhes devia ser atribuído.
A necessidade de formação para a administração e gestão das associações, assim como, a participação dos
representantes dos pais da turma nos conselhos de turma, são áreas que continuam a merecer a nossa
atenção.
A nível da organização do MAP do distrito, salientamos a constituição da União Concelhia de Santiago do
Cacém e a entrada em funções dos seus órgãos sociais.
Destacamos a adesão da FERSAP à CNAF – Confederação Nacional das Famílias.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►

I Encontro Inter-Concelhias das APEE do Distrito de Setúbal, realizado na sede da COSAP, em Setúbal, em 7 de
maio.

►

Reunião com AP sobre implementação das AEC, em 26 de Julho.

►

Workshop para dirigentes associativos, em parceria com a Academia Ramiro Freitas, realizado no dia 8 de Outubro,
em Almada.

►

I Encontro Distrital de Setúbal de Quadros do MAP que reuniu, no dia 26 de novembro, no Montijo, representantes
das associações nas CPCJ, Conselhos Municipais de Educação e outros, Redes Sociais

► A nível do MAP Distrital e Nacional
►

Apoio e participação no VI Encontro Concelhio das AP de Almada, em 30 de abril.

Ação de formação para dirigentes associativos, no Barreiro, dinamizada pela respetiva união concelhia.
► Participação no debate sobre Educação, promovido pela AP da Escola Secundária Al Berto, de Sines, em
30 de setembro.
► 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.
► Em 2011 filiaram-se na FERSAP a UCAPESC - União Concelhia das AP de Santiago do Cacém, e 6
associações, designadamente: EB1 Feijó N.º 4, EB1 do Chegadinho, EB1 Miquelina Pombo, Ag. Escolas
Miradouro de Alfazina, todas de Almada; EB1 do Samouco, de Alcochete; e, Ag. Escolas da Quinta da
Lomba, do Barreiro.
► Participação em eventos de outras entidades
► Reuniões do Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal.
►

Abertura oficial da Feira de Projetos Educativos, da CM da Moita, e da Feira Pedagógica da CM do
Barreiro, ambas em maio.
► Participação, como orador, no III Encontro Família e Comunidade, promovido pelo Conselho Municipal de
Educação de Sesimbra, em 4 de Junho.
► Fomos primeiros subscritores do Manifesto pela Educação.
► Participação nas reuniões da Direção da Academia de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas.
► Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, iniciativas camarárias, em Almada, Seixal,
Sesimbra e Setúbal.
► Participação em várias mesas redondas de avaliação das AEC, promovidas pela DRELVT.
► Protocolos e parcerias
► Celebrados protocolos, designadamente, com a Partner Hotel, entidade formadora acreditada pela DGERT
para ações de formação profissional; com a LusoInfo Multimedia, na parceria do Manual Digital; com a
APA – Associação Procurar Abraços, para consultoria técnico-jurídica.
►

2. Organização
► MAP/Setúbal
► Realizámos reuniões com associações do concelho da Moita, com vista à constituição da respetiva
estrutura concelhia, tendo sido aprovada a proposta de estatutos e da comissão instaladora.
► Informação
► Continuámos a privilegiar o Portal FERSAP, como meio de excelência de informação e formação.
► Realizámos transmissões em direto via Internet de algumas iniciativas.
► Abrimos uma página no Facebook.
► Emitimos centenas de boletins electrónicos, sobre os mais variados assuntos.

Pel’O Conselho Executivo da FERSAP
António Amaral

Assembleia Geral realizada em Setúbal, a 28 de janeiro de 2012

