federação das associações de pais
e encarregados de educação de santa maria da feira

Plano de Actividades – 2010/2011
Cumprindo os objectivos estruturantes definidos no artigo 3.º dos seus estatutos, a
Direcção da FAPFEIRA propõe-se ao longo do seu mandato levar a cabo um conjunto de
actividades que pretendem fortalecer o movimento associativo parental do concelho de
Santa Maria da Feira e prepará-lo para as recentes inovações legislativas que, ao
concederam novas e acrescidas competências e responsabilidades às associações de
pais e encarregados de educação locais, também lhes lançaram novos desafios.
Atendendo que os seus representantes necessitam de ser acompanhados por uma forte
e preparada estrutura de suporte a FAPFEIRA propõe-se reforçar os laços com as
Associações de Pais oferecendo-lhes melhores condições de trabalho e auxilio ao seu
crescimento e génese dotando-as dos instrumentos e competências necessários para o
cabal desempenhos das respectivas missões. Sem nunca esquecer as nossas
representadas, esta federação propõe-se também levar a voz deste dinamismo local às
estruturas confederadas onde tem assento. Pugnar ao nível estrutural pelo princípio da
representatividade indirecta; dos valores pelos princípios da honestidade e transparência;
dos conteúdos pelo apoio às reais necessidades do movimento associativo parental na
educação da e para a excelência e no tratamento adequado ao caso concreto das
diversas realidades educativas dos nossos filhos. Ao nível da relação com as diversas
estruturas locais associativas e institucionais pretendemos manter e reforçar as parcerias
estratégicas criadas no passado e, numa perspectiva de cooperação, encontrar novas
plataformas de entendimento com estruturas empresariais e cooperativas.

Na consciência de que a Federação das Associações de Pais de Santa Maria da Feira,
FAPFEIRA, representa todas as Associações de Pais do nosso Concelho, com equidade
e responsabilidade social promovemos um trabalho de equipa, centrado no Aluno e na
Família, sem protagonismos individuais, que não podem, de forma alguma, ter lugar
numa Escola Inclusiva. Procuramos pelo contrário ajudar a desenvolver uma consciência
social solidária.
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Seguindo estes princípios destacamos quatro vectores:

P-

Participar nas diversas esferas e estruturas educativas e no movimento
associativo parental;

A- Auxiliar e dinamizar acções sociais e educacionais;
I- Incentivar o reforço e capacitação do movimento

associativo

parental do concelho de Santa Maria da Feira;

S

- Sustentar um crescimento equilibrado e estruturado da
Fapfeira.

Em concretização, iremos:

Participar

nas diversas esferas e estruturas educativas e no movimento
associativo parental:
1. Participar no Conselho Municipal da Educação;

2. Participar no Conselho Municipal da Segurança;
3. Participar na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do concelho de Santa
Maria da Feira;
4. Participar na Comissão Local de Acompanhamento Social;
5. Intervir e defender uma política de integração e inclusão no Ensino Especial e
Regular;
6. Actuar, defendendo a escola inclusiva centrada no aluno, com actividades de
enriquecimento extra curriculares enriquecedoras e articuladas à especificidade e
projecto educativo de cada comunidade, dignidade nos transportes escolares,
preparação da implementação dos doze anos de escolaridade com revitalização
dos cursos profissionais e uma oferta efectiva apoiada no tecido empresarial;
7. Defender os nossos fins e objectos estatutários, as nossas Escolas e o nosso
Concelho;
8. Participar activa e construtivamente na consolidação do movimento parental.
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Auxiliar, dinamizar e promover acções sociais e educacionais no concelho de
Santa Maria da Feira:
1. Auxiliar, dinamizar e promover em parceria com o Pelouro da Educação Cultura
Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira iniciativas no
âmbito do combate ao insucesso escolar, intervindo em projectos sóciopedagógicos;
2. Trabalhar em parceria com a Divisão Social da Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira e outra entidades públicas ou privadas, actividades destinadas a
promover a inclusão social e detecção de situações de violência em meio escolar;
3. Intervir a nível social sendo promotores ou parceiros de Projectos de Prevenção e
Projectos de Recuperação de jovens e famílias acreditando ser este o ponto de
partida no combate ao insucesso e abandono escolar e à exclusão social;
4. Dinamizar e promover projectos de actividades de animação e apoio às famílias.

Incentivar o reforço e capacitação do movimento associativo parental no concelho
de Santa Maria da Feira:
1. Incentivar à criação de novas associações de pais e apoiar as suas comissões
instaladoras concedendo suporte institucional;
2. Promover a comunicação com as Associações de Pais e valorizar o espaço de
atendimento;
3. Incentivar à capacitação parental e à aprendizagem ao longo da vida dinamizando
acções de formação em áreas estratégicas;
4. Reforçar o número de Associadas Efectivas;
5. Reunir a nível concelhio com os representantes dos pais e encarregados de
educação dos conselhos gerais e pedagógicos;
6. Incentivar à partilha e solidariedade entre todas as associadas promovendo o
segundo jantar concelhio;
7. Apoiar as associadas no seu enquadramento fiscal;
8. Preparação do PACE II.

3
Rua S. Paulo da Cruz, 12, 1º
4520 - 249 Santa Maria da Feira

Telefone: 96 816 08 91
e-mail: fapfeira@yahoo.com

NIPC 505 838 362 – Estatutos Publicados em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

federação das associações de pais
e encarregados de educação de santa maria da feira

Sustentar um crescimento equilibrado e estruturado da Fapfeira:
1. Apoiar a organização e representatividade das associações de pais;
2. Incentivar as associadas à criação de contactos institucionais;
3. Reforçar a imagem do movimento associativo parental concelhio;
4. Registo de um domínio e site da FAPFEIRA;
5. Dar maior visibilidade ao trabalho e princípios defendidos pela federação através
da participação em eventos e actividades de âmbito concelhio e nacional;
6. Trabalhar em equipa e praticar um voluntariado que garanta um trabalho
sustentável e afirme a Federação e as Associações de Pais;
7. Promover a formação e projectos de aprendizagem e de reflexão em cooperação
com as Associações de Pais, as Escolas e a Autarquia;
8. Obtenção do estatuto de Utilidade Pública.

Só com um associativismo parental empenhado numa dinâmica de apoio à comunidade
escolar se constroem bons alicerces de aprendizagem.

Acreditamos que cada família tem de chamar a si a responsabilidade do projecto de
escolarização do seu educando.

Com todas as associadas seremos capazes de promover e dignificar o Associativismo
Parental.

Santa Maria da Feira, 5 de Março de 2010

P´la Fapfeira

Paula Cordeiro
(Presidente da Direcção)
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