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Plano de Atividades 

2012 e 2013 
  

 

Os Estados devem “assegurar o reconhecimento do princípio 
segundo o qual ambos os pais têm uma responsabilidade 
comum na educação e no desenvolvimento da criança. A 
responsabilidade de educar a criança e de assegurar o seu 
desenvolvimento cabe primacialmente aos pais e, sendo caso 
disso, aos representantes legais. O interesse superior da 
criança deve constituir a sua preocupação fundamental […,] 
para garantir e promover os direitos enunciados [os estados 
devem assegurar] uma assistência adequada aos pais e 
representantes legais da criança no exercício da 
responsabilidade que lhes cabe de educar a criança e garantem 
o estabelecimento de instituições, instalações e serviços de 
assistência à infância”. 

 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, artigo 18.º 
Ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990 

 

 

Cumprindo os desígnios superiores enunciados na convenção sobre os direitos da 

criança, a FAPFEIRA, como estrutura representativa de todas as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação do concelho de Santa Maria da Feira, pretende prosseguir a sua 

missão de promoção de uma assistência adequada aos pais no exercício da responsabilidade 

que lhes cabe de educar. Missão que assume também em cooperação com as várias entidades 

representativas do estado no estabelecimento de instituições, instalações e serviços de 

assistência à infância. 

 
Com este propósito, a FAPFEIRA propõe-se para 2012 e 2013, em continuidade com a 

linha de orientação apresentada nos últimos anos, apadrinhar iniciativas assim como 

promover e desenvolver os seus projetos, privilegiando o estabelecimento de redes de 

cooperação com os diversos agentes educativos e promotores dos direitos sociais e 

educacionais das crianças instalados no concelho, de forma a rentabilizar ao máximo os 

recursos afetos a estes projetos. 
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Comemorando dez anos de existência, a FAPFEIRA pretende, com a colaboração de 

todos os seus corpos sociais, aproximar a Federação das bases associativas emprestando-lhes 

a sua voz; capacitando-as para enfrentarem todos os desafios, competências e 

responsabilidades que um sistema educativo em mudança apresenta e oferecendo-lhes uma 

forte e preparada estrutura de suporte com melhores condições, acessibilidade, trabalho e 

auxilio à sua formalização e crescimento. 

 
A federação propõe-se estabelecer um diálogo fluido com todas as estruturas de 

ensino sediadas no concelho de Santa Maria da Feira assim como manter uma cooperação 

estreita quer com as comissões e estruturas consultivas Municipais e com as estruturas 

confederadas onde tem assento. Pugnando a este nível pelo princípio da representatividade 

indireta; 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 

perspetiva de cooperação, encontrar novas plataformas de entendimento com estruturas 

empresariais e cooperativas. 

 
Propomo-nos, em equipa, com uma consciência social solidária, apoiar os pais no 

exercício da responsabilidade de educar. 

 
Seguindo estes princípios destacamos quatro linhas de atuação: 

Mobilizar e participar nas diversas esferas e estruturas educativas e no movimento 
associativo parental; 

 Auxiliar, dinamizar e promover ações sociais e educacionais no concelho de Santa Maria da Feira; 

 Incentivar o reforço associativo parental e de capacitação no concelho de Santa Maria da Feira; 

 Sustentar um crescimento equilibrado e estruturado da FAPFEIRA. 
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Em concretização iremos: 
 

obilizar e participar nas diversas esferas e estruturas educativas e no movimento associativo parental:  
• Mobilizar ativa e construtivamente o movimento parental; 
• Participar no Conselho Municipal da Educação e Conselho Municipal da Segurança;  
• Participar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Santa Maria da Feira e na 

Comissão Local de Acompanhamento Social; 
• Intervir e defender uma política de integração e inclusão no Ensino Especial e Regular; 
• Atuar, defendendo a escola inclusiva centrada no aluno, com atividades de enriquecimento extra 

curriculares enriquecedoras e articuladas à especificidade e projeto educativo de cada comunidade, 
dignidade nos transportes escolares, preparação da implementação dos doze anos de escolaridade 
com revitalização dos cursos profissionais e uma oferta efetiva apoiada no tecido empresarial;  

• Defender os nossos fins e objetos estatutários, as nossas Escolas e o nosso Concelho; 
 
 
uxiliar, dinamizar e promover ações sociais e educacionais no concelho de Santa Maria da Feira:  

• Auxiliar, dinamizar e promover em parceria com o Pelouro da Educação Cultura Juventude e Desporto da 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira com iniciativas no âmbito do combate ao insucesso e abandono 
escolar propondo-se: intervir em projetos sociopedagógicos; elaborar estudos sociais; actuar em Ações de 
prevenção e de intervenção precoce nos Jardins-de-Infância; dinamizar e apoiar o observatório da 
Educação; apoiar o desenvolvimento de atividades de reforço no auxílio da ação educativa, alimentação e 
vigilância das crianças e demais tarefas associadas à educação pré-escolar e ao CAF; apoiar ações de 
sensibilização e dinamização da Educação Rodoviária e animação socioeducativa para o pré-escolar; 

• Trabalhar, em parceria com a Divisão Social da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e outra 
entidades públicas ou privadas em atividades destinadas a promover a inclusão e apoio social, deteção de 
situações de violência em meio escolar e na prevenção primária das toxicodependências /alcoolismo, 
intervindo nos projectos abrangidos pelo Núcleo Prevenir e de mediação social; 

• Intervir a nível social como promotores ou parceiros em Projetos de Prevenção e Recuperação de jovens e 
famílias com vista a combater a exclusão social, o insucesso e abandono escolar;  

• Dinamizar e promover projetos e atividades de animação, apoio e aconselhamento às famílias/pais.  
 
 
ncentivar o reforço associativo parental e de capacitação no concelho de Santa Maria da Feira:  

• Incentivar à criação de novas associações de pais, reforçar o número de Associadas Efetivas e apoiar 
as suas comissões instaladoras concedendo suporte institucional;  

• Promover a comunicação com as Associações de Pais e valorizar o espaço de atendimento;  
• Incentivar e dinamizar à capacitação parental e à aprendizagem ao longo da vida;  
• Reunir com os representantes dos pais e encarregados de educação nos conselhos gerais e pedagógicos;  
• Incentivar à partilha e solidariedade entre todas as associadas promovendo um jantar anual concelhio;  
• Apoiar as associadas no seu enquadramento fiscal;  
• Criar um espaço onde se articulem projectos direcionados à família. Projetos que poderão ser 

dinamizados quer pela Fapfeira quer por parceiros em sistema de rede ou outros tendo como 
objetivo a capacitação e a mediação familiar como forma de combate a exclusão e a rutura. 

 
ustentar um crescimento equilibrado e estruturado da FAPFEIRA:  

• Apoiar a organização e representatividade das associações de pais;  
• Incentivar as associadas à criação de contactos institucionais;  
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• Reforçar a imagem do movimento associativo parental concelhio;  
• Reforçar e divulgar as atividades do movimento associativo feirense e educativo através do site da 

FAPFEIRA www.fapfeira.pt;  
• Dar maior visibilidade ao trabalho e princípios defendidos pela federação através da participação em 

eventos e atividades de âmbito concelhio e nacional;  
• Trabalhar em equipa e praticar um voluntariado que garanta um trabalho sustentável e afirme a 

Federação e as Associações de Pais;  
• Promover a formação e projetos de aprendizagem e de reflexão em cooperação com as Associações 

de Pais, as Escolas e a Autarquia;  
• Obtenção do estatuto de Utilidade Pública; 
• Criação de redes de apoio e partilha ao nível do voluntariado parental; 
• Participar na Viagem Medieval; 
• Criação de uma base de instituições cooperantes, cujos serviços ou bens disponibilizados em regime 

de protocolo ou parceria garantam vantagens às associadas efectivas da FAPFEIRA ou seus 
associados. 

 

A Fapfeira para o exercício de 2012 e 2013 propõe-se em continuidade com o trabalho 

desenvolvido pela anterior direção, reforçar significativamente a cooperação com todos os 

seus parceiros. 

 

Com o lema MAIS a FAPFEIRA pretende chegar MAIS longe no apoio direto e indireto à 

promoção de uma assistência adequada aos pais, no exercício da responsabilidade que lhes 

cabe: EDUCAR. 

 

Santa Maria da Feira, 20 de Fevereiro de 2012 

P’la FAPFEIRA 

 

 

Luís Barbosa 
(Presidente da Direção) 

http://www.fapfeira.pt/�



