FERSAP

Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

Relatório de Atividades Ano de 2014

Introdução
Celebrou-se o 25.º aniversário da FERSAP, marco importante da nossa relevante história, com vários eventos de
grande significado, como os seminários realizados em Almada, Barreiro, Montijo e Setúbal, os debates em Palmela e
Almada, e uma sessão solene, com a projeção do filme "Nunca Desistas", em Almada.
A FERSAP foi convidada para integrar a Comissão de Honra das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa,
convite que muito honra o movimento associativo de pais do distrito de Setúbal.
A FERSAP foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com o Prémio de Mérito do Desporto Escolar, por sermos a
entidade que mais se destacou no apoio ao desenvolvimento do Desporto Escolar na Península de Setúbal.

1. Actividade Desenvolvida
► Iniciativas realizadas
►
►

►
►
►

Seminários Que Futuro para o Território Educativo do Concelho, em 22 de março, no Montijo, e 11 de outubro, em
Setúbal.
Debates sobre Educação, no dia 8 de fevereiro, no auditório da Biblioteca Municipal, em Palmela, com as presenças
de Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, e de Albino Almeida, ex-presidente da CONFAP e membro
do Conselho Nacional de Educação; e, em 22 de março, em Almada, na Cafetaria do Teatro Municipal Joaquim
Benite, com as presenças de David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação, e de José Morgado,
docente do ISPA, ambos moderados por António Amaral.
Sessão solene do 25.º aniversário da FERSAP, com a projeção do filme "Nunca Desistas", em 22 de maio, no
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, Almada.
IV Encontro Inter-Concelhias do Distrito de Setúbal, 8 de março, em Sesimbra.
II Encontro de Quadros do MAP do Distrito de Setúbal, 5 de abril, no Montijo.

► Participação em eventos
►
►
►
►
►
►
►

Participação na AG e nos conselhos gerais da CONFAP.
Reuniões do Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal.
Participação nas cerimónias de entrega de prémios aos finalistas de várias modalidades do Desporto Escolar na
Península de Setúbal.
Participação no Encontro "Educação - A região em defesa da escola pública", promovido pela Associação dos
Municípios da Região de Setúbal.
Abertura oficial da Feira de Projetos Educativos, da CM da Moita, e da Feira Pedagógica da CM do Barreiro.
Sessão Solene do Desporto Escolar da Península de Setúbal, em 25 de outubro, Palmela.
Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, em Almada, Sesimbra e Setúbal.

► 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
► Apoio ao movimento associativo
►
►

Realizámos dezenas de reuniões com APEE, para apoio organizativo, formativo ou informação sobre vários
assuntos. Respondemos a centenas de pedidos sobre as mais diversas matérias, via telefone e correio eletrónico.
Em 2014 filiaram-se na FERSAP cinco APEE de: EB2.3 da Cruz de Pau, EB1 Dom Nuno Álvares Pereira, EB1/JI
Foros de Amora, do Seixal, EB1/JI do Pragal, de Almada, e EB1/JI dos Arcos, de Setúbal.

► Informação
►

►
►

O Portal FERSAP, que teve 2 250 030 visualizações em 2014, 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.
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 31 de janeiro de 2015

