Cara associada
Em outubro 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 out - participação da FAPFEIRA no III encontro de cuidadores promovido pela câmara municipal,
realizado via zoom e em regime presencial, onde a FAPFEIRA esteve presente;
29 out - A FAPFEIRA, em parceria coma Câmara Municipal e o ACES Feira/Arouca, realizou um sessão de
esclarecimentos destinada aos pais. “Os perigos das redes sociais e a sexualidade”;
26 out - reunimos com equipa Fapfeira, para análise dos projetos em curso;
23 out - A Fapfeira esteve presente nas jornadas da educação “da escola que temos à escola que
queremos”. PAINEL III – A digitalização na educação;
22 out - reunimos com a vereadora da educação para análise de algumas debilidades relacionadas com as
escolas das nossas associadas;
21 out - A Fapfeira esteve presente nas jornadas da educação “da escola que temos á escola que
queremos”. PAINEL I – A resposta da escola aos desafios da COVID-19;
20 out - reunimos no município com a Drª Helena Portela, Fapfeira e as associações que partilham o espaço
em S.M.Feira. Foi redefinido a partilha dos custos. Acordamos também que o espaço e sua utilização,
podem ser revistos...
16 out - reunimos com a Drª Manuela, da divisão social;
12 out - reunimos na sede da Fapfeira, com a nossa associada da Esc nº2 - SMFeira;
12 out - reunimos na sede Fapfeira, para análise do orçamento e potenciais desvios;
7 out - a equipa da direção da Fapfeira, reunião para análise do mês de setembro e estabelecer orientações
para outubro;
7 out - reunimos na sede da Fapfeira com as psicólogas do projeto crescer do SER;
6 out - reunimos com a vereadora da educação para análise do desenrolar;

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

