PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES 2020
FAPEMAIA 2022
“Em prol das Educação - Uma Federação de todos, com todos e para todos”
O nosso principal objetivo enquanto Federação é poder contribuir para uma Escola
Inclusiva, o que pretendemos efetuar em relação estreita com as nossas representadas,
as Associações de Pais do Concelho da Maia.
Queremos uma Escola consciente da importância vital do papel a desempenhar por
todos os elementos que compõem o processo educativo, tendo por base o Aluno, à volta
do qual se deve envolver a comunidade escolar. Percebendo que muito se pode
conseguir com uma comunicação mais próxima e eficaz, entre todos os intervenientes
do processo educativo, onde o MAP desempenha um papel fundamental, pretende a
lista candidata aos corpos sociais da FAPEMAIA, para o biénio 2020 - 2022, continuar o
trabalho de consolidação e afirmação da sua presença no Movimento Associativo de
Pais Concelhio e Nacional, bem como contribuir para o reforço da qualidade da Escola
Pública.
Para isso, propomos desenvolver um conjunto de atividades, no biénio que agora se
inicia, a saber:
• A FAPEMAIA tem história, estórias e muitas memórias, razão pela qual
pretendemos neste mandato traçar uma linha do tempo e recordar todos os que
contribuíram para a construção do MAP Maiato, organizando uma cerimónia de
reconhecimento aos Concelhos Executivos, representados pelos seus
Presidentes.
• Considerando os tempos que vivemos, e a necessidade de o MAP estar na
primeira linha de apoio às famílias, criação de Centros de Apoio ao Estudo, fora
dos estabelecimentos escolares, reforçando o apoio a todos os alunos que a
pandemia deixou para trás. (atividade gratuita)
• De forma a poder transformar-se numa mais valia para o trabalho desenvolvido
pela FAPEMAIA em geral, e o seu CE em particular, pretendemos concretizar a
operacionalização do Conselho Consultivo da FAPEMAIA.
• Reforço da Política de Comunicação da FAPEMAIA, nomeadamente:
o Colocação, em tempo útil, no site da FAPEMAIA, dos relatórios e demais
informação respeitante às reuniões com as várias entidades, para que
possam ser objecto de analise critica por parte dos seus associados.
o Intensificação da utilização do facebook da FAPEMAIA, como estratégia
de proximidade, em termos de comunicação com os associados.
o Criação de newsletter FAPEMAIA, de modo a contribuir, também, de
forma ativa, o estreitar do circuito comunicacional com os associados,
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•

nomeadamente, no que respeita às atividades desenvolvidas pela
Federação, bem como os resultados da representatividade da mesma,
nos diversos fóruns onde se encontra.
o Divulgar, sempre que se revelar importante, as atividades e iniciativas da
Federação, junto dos meios de comunicação social.
o Escola de Pais-Fapemaia TV, youtube oficial da Fapemaia onde vídeos
elucidativos estivessem disponíveis com material dedicado às
Associações de Pais, aumentando a notoriedade e influência local,
projetando-nos a nível nacional
Continuar a representar, de forma efetiva, as Associações de Pais a todos os
níveis e espaços, nomeadamente junto das seguintes instituições:
A.
B.
C.
D.

Conselho Municipal de Educação.
Conselho Local de Acção Social
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ)
Estruturas do Movimento Associativo de Pais (CONFAP)

•

Promover Ações de Formação:
o Dirigidas aos Dirigentes das Associações de Pais, nomeadamente com a
realização de novas ações sobre “a Fiscalidade nas Associações de Pais.
o Dirigidas aos pais Representantes de turma.
o Dirigidas aos Representantes dos Pais nos Conselhos Gerais.
o Implementar um espaço de Formação Parental, para o desenvolvimento
de ações de sensibilização, criação e formação de competências para
qualificação do funcionamento e da atividade das APEE e das Federações;
diagnóstico de necessidades de formação a nível concelhio, de modo a
contribuir para soluções.
o Dirigidas a Pessoal não Docente.

•

Intensificação da ponte de comunicação já iniciada com os Diretores de
Agrupamento, de forma a contribuir e ajudar para a resolução efetiva dos
problemas dos mesmos, apoiando as nossas associadas na procura de soluções.
Intensificar a promoção de eventos, sob forma de colóquios, palestras e/ou
Encontros Concelhios, nomeadamente com entidades parceiras, apelando a um
maior envolvimento das Associações de Pais, mas também dos pais e
encarregados de educação, num processo de consciencialização da importância
do conceito de FAMÍLIA, no processo educativo, como fator preponderante na
orientação do comportamento do aluno e das suas relações interpessoais.

•
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Reforçar a parceria com a Camara Municipal da Maia, nos seus mais diversos
aspetos.
Colaborar e promover a aproximação com outras organizações da Sociedade
Civil com trabalho nas áreas sociais e da educação e de obtenção de mais-valias
para os seus associados em geral e, nos pais em particular, com o
estabelecimento de protocolos ativos.
Promover uma política de cooperação e proximidade, ainda maior, com a
estrutura nacional do movimento (CONFAP), contribuindo, dessa forma, para a
discussão das grandes questões que afetam a Escola Pública. Incentivar a
participação ativa das escolas, e MAP, maiato do projeto Escola Amiga da
Criança, promovido pela CONFAP.
Continuar a realização dos Encontros Concelhios de Associações de Pais,
promovendo o espaço de partilha de informação, dificuldades, mas, também, de
boas praticas do MAP maiato, reforçando a proximidade e envolvimento com a
sua federação.
Fomentar uma campanha de boas práticas nas "boas vindas ao novo ano letivo
com tempo de antena para as APAIS em cada escola - de preferência nos
momentos das visitas do Sr Diretor a cada escola - ou dos discursos de boas
vindas das coordenações".
Criar um prémio de reconhecimento das boas praticas concelhias na Educação
maiata, tendo o MAP como foco principal. Concurso concelhio e distinção das
associações mais inovadoras na participação da comunidade escolar. Os bons
exemplos devem ser seguidos e como tal no formato de newsletter ou de revista
online devíamos dar a conhecer as nossas atividades (seguindo o exemplo EAC).
Continuar a política de proximidade às Associações de Pais, mantendo a rotina
de visitas já iniciada em mandatos anteriores.
Descentralização de competências na FAPEMAIA, com a nomeação de 7
membros de ligação com as Associações de Pais no seio dos agrupamentos de
escolas.
Dedicar 1 mês a cada agrupamento, para durante o mesmo informar-se e
apoiar/dar informação aos diferentes grupos dessa comunidade (APAIS, pais,
etc.).
Promoção de atividades/eventos inter agrupamentos para promoção de
convívio que leve a partilha e eventualmente maior apoio ao movimento
associativo.

O propósito desta lista candidata, caso eleita, é claro no sentido da continuidade de
uma política de proximidade, cooperação e envolvimento com todo o MAP
concelhio, trabalhando em prol de uma educação concelhia com a qualidade que
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todos desejamos, tendo sempre como objetivo único o superior interesse das nossas
crianças e jovens.
“Em prol das Educação - Uma Federação de todos, com todos e para todos”
Lista A
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