FERSAP
Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Atividades Ano de 2012

Introdução
A participação voluntária 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 lhe devia ser atribuído, como serviço público.
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.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►

►
►
►
►
►

Seminários, em parceria com a Academia Ramiro Freitas, com o tema 'Os 5 princípios chave para a educação das
crianças', pelo Doutor Nelson Viegas, no dia 11 de fevereiro, em Almada, e, em 24 de março, com o apoio da
COSAP, em Setúbal.
Seminários, em parceria com a Academia Ramiro Freitas, com o tema 'Literacia Emocional', pelo Doutor Nelson
Viegas, no dia 3 de março, em Almada, e, em 5 de maio, com o apoio da COSAP, em Setúbal.
II Encontro Inter-Concelhias das APEE do Distrito de Setúbal, realizado no dia 28 de abril, em Penalva, Barreiro.
Ações de formação com certificação financiada, em Excel e Higiene e Segurança no Trabalho, no mês de junho, em
parceria com a Sulforma.
Sessão de esclarecimento sobre a temática das 'drogas legais', com uma turma da EB2.3 Soromenho, em
Sesimbra, no dia 29 de novembro.
Formação Parental, com o tema 'Os 33 "erros" mais comuns dos pais', pelo psicólogo Doutor José Miguel Oliveira,
no dia 20 de dezembro, em Almada.

► A nível do MAP Distrital e Nacional
►

►
►
►
►

Ações de formação para dirigentes associativos e representantes de pais da turma, em 21 de janeiro, no Montijo,
iniciativa da União concelhia local (UAPEECM); em 10 de março, em Santiago do Cacém, iniciativa da União
concelhia local (UCAPESC); e, em 7 de março e 15 de dezembro, no Barreiro, iniciativa da União concelhia local
(UCAPB).
Participação, como moderador, no debate 'Mega-agrupamentos', promovido pela APEE da ES José Afonso, em 18
de abril, no Seixal.
Apoio e participação como moderador no VII Encontro Concelhio das AP de Almada, em 21 de abril, com o tema
“Liderança nas Associações de Pais”.
Orador na sessão para pais sobre 'Bullying e Ciberbullying', em 27 de abril, no Alto do Moinho, iniciativa da APEE da
EB2.3 de Vale de Milhaços.
Participação nos conselhos gerais da CONFAP.

► Apoio ao movimento associativo
►
►
►

Apoiamos a criação do Clube de Pais, o primeiro a constituir-se no país, na EB1 Areias, Montijo.
Realizámos dezenas de reuniões com AP, 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 2012 filiaram-se na FERSAP a APEE da EB1 da Brejoeira, Setúbal, e a APEE da EB1 Nº 1 da Cova da Piedade.

► Participação em eventos de outras entidades
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Fundámos a Associação EDUFOCO, com escritura pública em 4 de maio.
Reuniões do Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal, do qual faz parte a FERSAP.
Participação na cerimónia de entrega de prémios aos finalistas do campeonato distrital de futsal, do Desporto
Escolar, em 19 de maio, no pavilhão desportivo da Quinta do Conde.
Abertura oficial da Feira de Projetos Educativos, da CM da Moita, e da Feira Pedagógica da CM do Barreiro.
Fomos primeiros subscritores da 'Petição pequeno-almoço nas escolas'.
Participação nas reuniões da Direção da Academia de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas e na assembleia
constituinte da Edufoco.
Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, iniciativas camarárias, em Almada, Palmela, Seixal,
Sesimbra e Setúbal, e junta da freguesia do Pragal.
Participação no Encontro Concelhio de Almada das Toxicodependências.
Participação em mesas redondas de avaliação das AEC, promovidas pela DRELVT.

► Protocolos e parcerias
►

►
►
►

Celebrado protocolo com a Associação Questão de Igualdade, para desenvolvimento do projeto Crescer+Igual, com
reuniões em escolas, com diretores e AP, de Almada, Barreiro, Grândola, Santiago do Cacém e Seixal; com a vicepresidente da CM de Sesimbra e participação numa reunião do Conselho Municipal de Educação de Sesimbra; com
a diretora do centro de formação de professores de Almada.
Parceria com o Centro Terapêutico Lugar da Manhã, no âmbito da sensibilização para a questão das drogas legais,
reuniões nas CM da Moita e de Sesimbra.
Apoio à divulgação do projeto 'Estórias para Semear'.
Parceria com a Weduc, para divulgação da plataforma no distrito de Setúbal, tendo programado várias sessões com
associações de pais e professores para o ano de 2013 .

2. Organização
► MAP/Setúbal
►

Realizámos reuniões com associações do concelho de Sesimbra, designadamente na Quinta do Conde e em
Santana, com vista à constituição da respetiva estrutura concelhia, tendo sido aprovada a proposta de projeto de
estatutos.

► Informação
►
►
►

Continuámos a privilegiar o Portal FERSAP como meio de excelência de informação e formação, tendo atingido em
2012 o recorde de 2 587 220 visualizações.
Criámos a página Jovem Rumo, na Internet e no Facebook, para as questões da infância e adolescência.
Emitimos centenas de boletins eletrónicos, sobre os mais variados assuntos.

Pel’O Conselho Executivo da FERSAP
António Amaral
Assembleia Geral realizada no Montijo, a 26 de janeiro de 2013

