FERSAP
Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Atividades Ano de 2013

Introdução
A participação voluntária dos pais e encarregados de educação nas estruturas e órgãos de gestão da escola, assim
como na gestão das associações de pais, tem de ter o reconhecimento social de serviço público à comunidade.
A 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 prioridade.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►
►
►
►

Formação Parental, com o tema 'Os 33 "erros" mais comuns dos pais', pelo psicólogo Doutor José Miguel Oliveira,
no Montijo, Barreiro, Setúbal e Pinhal Novo.
Ações sobre Responsabilidades Parentais, para a comunidade educativa, em Almada, Barreiro, Quinta do Conde e
Setúbal, em parceria com a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Defesa dos Direitos dos Filhos.
Ações de formação para dirigentes associativos sobre Fiscalidade nas APEE, 27 de janeiro, Almada.
Seminário Que Futuro para o Território Educativo do Concelho, em 9 e 15 de novembro, em Almada e Barreiro.

► Apoio ao movimento associativo
►
►

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 2013 filiaram-se a UAP Terras de Larus, do Seixal, e a APEE da EB1/JI de São Francisco, Alcochete.

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

Participação na AG e nos conselhos gerais da CONFAP.
Participação nos órgãos sociais da EDUFOCO e da Academia de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas
Reuniões do Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal.
Participação na cerimónia de entrega de prémios aos finalistas do Desporto Escolar.
Abertura oficial da Feira de Projetos Educativos, da CM da Moita, e da Feira Pedagógica da CM do Barreiro.
Participação do presidente da FERSAP na mesa do seminário de encerramento do projeto Crescer+Igual na Grande
Lisboa, em 30 de maio, no Barreiro.
Presidente da FERSAP, António Amaral, orador nas Jornadas da Educação, em 4 de outubro, na Amora, iniciativa
Centro de Formação de Professores do Concelho do Seixal.
Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, iniciativas camarárias, em Almada, Palmela, Seixal,
Sesimbra e Setúbal.

► Protocolos e parcerias
►
►
►
►
►

Protocolo com a Associação Questão de Igualdade, no âmbito do projeto Crescer+Igual,
Parceria com a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Defesa dos Direitos dos Filhos.
Parceria com o Centro Terapêutico Lugar da Manhã, no âmbito da sensibilização para a questão dos consumos de
substâncias tóxicas.
Parceria com a Weduc, para divulgação e implementação da plataforma no distrito de Setúbal.
Parceria com o Comando Distrital de Proteção Civil, para ações de sensibilização a alunos e famílias.
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2. Organização
► MAP/Setúbal
►

III Encontro Inter-Concelhias das APEE do Distrito de Setúbal, realizado no dia 13 de abril, no Montijo.

► Informação
►
►
►

Continuámos a privilegiar o Portal FERSAP como meio de excelência de informação e formação, tendo atingido em
2013 o recorde de 2 933 437 visualizações.
Mantivemos a página 'Jovem Rumo', na Internet; no Facebook gerimos as páginas 'FERSAP' e 'Jovem Rumo' e
criámos a página 'Território Educativo'.
Emitimos centenas de boletins eletrónicos, sobre os mais variados assuntos da educação, cultura e desporto
escolar.

Pel’O Conselho Executivo da FERSAP
António Amaral

Assembleia Geral realizada no Montijo, a 25 de janeiro de 2014

