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Introdução 

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. Neste capítulo deve ser, também, dada particular atenção às 
associações que são promotoras de AEC e gerem ATL/CAF, face a necessidades de formação para a 
administração e gestão dessas áreas. A participação dos representantes dos pais da turma nos conselhos de 
turma merecem-nos preocupação e reparos, dado que, em muitas escolas, após eleitos, passam o ano lectivo 
sem serem convocados para as reuniões do conselho de turma, o que constitui uma grave limitação à 
participação dos pais na vida escolar dos seus educandos. 

Destacamos, a nível da organização do MAP do distrito, a constituição e entrada em funções dos órgãos 
sociais das uniões concelhias de Alcochete, Barreiro e Montijo, e a constituição e eleição da comissão 
instaladora da união concelhia de Santiago do Cacém. 

 

1. Actividade Desenvolvida 

► Iniciativas realizadas 

► Debate sobre Educação Física na Escola, em parceria com o CNAPEF, a 16 de Janeiro, em Almada. 

► Com a UCAPA, os debates “Violência Domestica e Repercussões na Vida Escolar”, em 20 de Fevereiro, no 
Feijó, e “Associativismo Parental”, dia 13 de Março, em Almada. 

► Com a FAPEECA, a Conferência sobre “Indisciplina na Escola – Causas e Efeitos. Família, Escola, Sociedade – 
Uma Convivência Necessária”, dia 27 de Fevereiro, em Alcochete. 

► Com o apoio da UCAPES, o debate A Mulher, Mãe, Educadora, Cidadã, em 6 de Março, em Arrentela, Seixal. 

► Com o apoio da UAPEECM, o debate Vocações e Saídas Profissionais, em 16 de Outubro, no Montijo. 

► A nível do MAP Regional e Nacional 

► Apoio e participação do Seminário Violência e bullying nas nossas escolas, promovido por APs do Montijo, em 8 
de Maio. 

►  XXXV Encontro Nacional de Pais, no dia 17 de Abril, em Évora, assim como, na Assembleia-geral da 
CONFAP, de 29 de Maio, em Leça do Balio.  

► Debate sobre Bullying, a convite da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo, 
nesta localidade, em 3 de Abril. 

► Participação no III Encontro Concelhio da COSAP, Setúbal, em 22 de Maio. 

► 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.  

►  Realizámos várias reuniões, em datas diferentes, com associações dos concelhos da Moita e de 
Sesimbra, com vista à constituição das respectivas estruturas concelhias.  



►  Em 2010 filiaram-se na FERSAP três uniões concelhias, designadamente, do Barreiro, de Alcochete e do 
Montijo, e 10 associações, designadamente: EB1 do Bairro Novo, Seixal; EB1 Cataventos da Paz, Almada; 
EB1 de Pinhal Novo, n.º 2; Agrup Escolas Afonsoeiro, Montijo; EB1 de Vendas de Azeitão, EB1 Bairro 
Afonso Costa, Setúbal; Agrup Escolas Elias Garcia, Almada; EB1 Valbom, Alcochete; EB1 Santa Marta de 
Corroios, Seixal; e EB1/JI José Cardoso Pires, Almada.  

► Participação em eventos de outras entidades 

►  Conselho Geral da Fundação Escola Profissional de Setúbal, em 12 de Abril. 

►  Abertura oficial da XIII Feira de Projectos Educativos, da Câmara Municipal da Moita, em 11 de Maio. 

►  Participação, como orador, no seminário sobre Formação Profissional, promovido pela Escola Secundária 
de Pinhal Novo, nesta localidade, em 25 de Maio.  

►  Participação, como orador, na sessão de abertura do Fórum Educação, promovido pela CM de Sesimbra, 
em 4 de Junho.  

►  Participação na Assembleia-geral eleitoral da Academia de Cultura e Solidariedade Ramiro Freitas, na 
qual a FERSAP foi eleita vogal da Direcção, em 9 de Junho, em Almada. 

►  Abertura do ano escolar e recepção à comunidade educativa, iniciativas camarárias, em Almada, Palmela, 
Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

►  Participação, como orador, na sessão de abertura da conferência “A Importância da Classificação na 
Disciplina de Educação Física”, promovida pela APEFAS, em Almada, em 13 de Novembro  

► Protocolos e parcerias 

►  Realizaram-se reuniões com algumas instituições com vista a celebrar, em 2011, protocolos no âmbito da 
realização de acções em parceria nas áreas da psicologia clínica e educacional, animação sociocultural, 
terapia da fala e outras acções afins, assim como, com uma entidade formadora acreditada pela DGERT 
para acções de formação profissional. 

 

2. Organização  

► MAP/Setúbal 

►  Apoiámos a constituição das uniões/federações concelhias de Alcochete, Barreiro, Montijo e Santiago do 
Cacém. Realizámos várias reuniões com associações dos concelhos da Moita e de Sesimbra no sentido 
de se constituírem estruturas concelhias nestes dois concelhos. 

► Fundação SetúbalEduca 

►  Realizámos reuniões com autarcas de todas as Câmaras da Península de Setúbal, para apresentação do 
projecto. 

► Informação 

►  Continuamos a privilegiar o Portal FERSAP, como meio de excelência de informação e formação. 

►  Demos início ao projecto TV FERSAP ON-LINE, com transmissões em directo via Internet. 

►  Emitimos centenas de boletins electrónicos, sobre os mais variados assuntos.  

 
 
 
Pel’O Conselho Executivo da FERSAP 
António Amaral 
Assembleia Geral realizada em Almada, a 29 de Janeiro de 2011 


