FERSAP

Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Atividades Ano de 2015
1. Atividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►

V Encontro Inter-Concelhias do Distrito de Setúbal, em Alhos Vedros.

► Participação em eventos
►
►
►
►
►

Participação na AG e nos conselhos gerais da CONFAP.
Participação nas cerimónias de entrega de prémios aos finalistas de várias modalidades do Desporto Escolar na
Península de Setúbal, recebendo uma vez mais o trofeu de Parceiro do Ano 2014/2015.
Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, em Almada, Sesimbra, Palmela e Setúbal.
Participação nas cerimónias de entrega de prémios no troneio de Boccia em Setúbal.
Participação na cerimónia IPQ sobre as AEC.

► Protocolos e parcerias
►

►

Mantivemos os protocolo e parcerias com a Associação Questão de Igualdade, a Associação Portuguesa para a
Igualdade Parental e Defesa dos Direitos dos Filhos, o Centro Terapêutico Lugar da Manhã, a Weduc, o Comando
Distrital de Proteção Civil.
Participação nos órgãos sociais da EDUFOCO e da Academia de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas.

2. Organização
►

Realização das Assembleias Gerais Eleitoral e Extraordinária, que, respetivamente, elegeu os órgãos sociais para o
mandato de 2015/2016, e aprovou alterações aos Estatutos da FERSAP.

► Apoio ao movimento associativo
►
►

Realizámos reuniões com APEE, para apoio organizativo, formativo ou informação sobre vários assuntos.
Respondemos a pedidos sobre as mais diversas matérias, via telefone e correio eletrónico.
Em 2015 filiaram-se na FERSAP as APEE de: EB1 Marco Cabaço, Almada, EBI da Quinta do Conde, Sesimbra,
EB1 Brejo do Assa, Palmela, EB1 N.º 1 de Corroios e EB1JI Pinhal de Frades, Seixal.

► Informação
►

►
►

O Portal FERSAP, que teve 1 359 858 visualizações em 2015, é um meio privilegiado e de excelência de
informação e formação, reconhecido nacional e internacionalmente, designadamente, pela Google e pela
WebArbiter, que, respetivamente, classificam a sua qualidade de muita boa, e em 1.º lugar na área da educação em
Portugal. Foi lançada, no final do ano, uma nova plataforma, para melhorar ainda mais a informação prestada.
Mantivemos a página 'Jovem Rumo', na Internet; e, no Facebook gerimos as páginas 'FERSAP' e 'Jovem Rumo'.
Emitimos centenas de boletins eletrónicos, sobre os mais variados assuntos da educação, cultura, desporto escolar
e legislação.

O Conselho Executivo da FERSAP

Assembleia Geral realizada em Almada, a 23 de janeiro de 2016

