Cara associada
Em setembro aconteceu:
A nova equipa da FAPFEIRA sob a insígnia ...”na Educação, pela Educação e com Educação”... conseguiu
durante o mês de setembro um conjunto de iniciativas a saber:
30 set - a direção da Fapfeira, reuniu na com as deputadas Helga Correia, Carla Madureira e Susana
Correia, na Assembleia da República, onde levou as dificuldades dos pais e encarregados de educação do
nosso concelho.
28 set - reunimos no salão nobre da junta de freguesia de São João de Ver com as associadas dos
agrupamentos de S M Feira; Fernando Pessoa e Arrifana
25 set - reunimos no salão nobre da junta de freguesia de Lourosa com as associadas do agrupamento
António Alves Amorim e Coelho e Castro.
25 set - participamos na reunião alargada da CPCJ - S M Feira, realizada via ZOOM.
24 set - reunimos no auditório da junta de freguesia de Nogueira da Regedoura, com as associadas do
agrupamento de Paços Brandão e Argoncilhe.
24 set - reunimos com a vereadora da educação, para tratar alguns problemas apresentados pelas nossas
associadas.
17 set - realizamos uma reunião via ZOOM, com as associadas, a presença da vereadora da educação, drª
Cristina e a coordenadora do projeto “crescer do Ler e Ser”, drª Diana.
14 set - reunimos com as colaboradoras, para fazer ponto de situação dos projetos em curso.
12 set - realizamos uma reunião via ZOOM, com as associadas, com a presença da vereadora da educação
e o presidente da CONFAP para esclarecimentos sobre o início ano letivo.
8 set - reunimos com o Luís Barbosa para tratar dos projetos ERASMUS.
7 set - reunimos na escola EB23 Corga Lobão com as associadas do agrupamento da Corga.
3 set - reunimos em equipa para definir estratégias para o mês de setembro.

Sabemos a dimensão da FAPFEIRA, no Movimento Associativo Parental (MAP), cientes dessa realidade
temos procurado uma estrita ligação quer com as nossas associadas, quer com o município, para
conseguirmos uma melhor escola para os nossos filhos.
Contamos sempre com a vossa participação.
Contamos contigo e com a tua AP!
FAPFEIRA

