
 

 

 

   

      

2018 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE ESINTRA  
Praceta ferreira de castro, 14 r/c     2735-104 CACÉM 

Relatório de Atividades
do exercício de 2018

a completar em 2019 



                          FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E   ENCARREGADOS 
   DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE SINTRA 

 
PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA 

MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL 

 

04  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ANO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                          FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E   ENCARREGADOS 
   DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE SINTRA 

 
PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA 

MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL 

 

04  

2. REALIZADO NO PLANO DE ATIVIDADES 

“Pensar globalmente, agir localmente” 

Apresentámo-nos para o mandato de 2018/2019 da FAP-Sintra com a vontade de 

continuar a desenvolver uma série de ações que visavam prosseguir no caminho 

por uma educação de qualidade na escola pública em Portugal em efetiva e 

estreita parceria com todos os intervenientes no processo educativo.  Tem 

alargada evidência empírica de que o envolvimento de todas as crianças e 

adolescentes, durante mais tempo e com experiências educativas mais 

diversificadas, é o melhor preditor para um desenvolvimento integral e sustentado 

das pessoas e das suas comunidades, conjugado com a convicção, 

consensualizada, de que a educação se deve estender a todas as idades e a todos 

os espaços da vida. Torna-se, por isso, indispensável pensar a educação também a 

partir do local, uma vez que apenas na realidade da ação das pessoas podem ser 

pensados e desenvolvidos os projetos transformadores que a educação deve 

ajudar a orientar e a consolidar. 

É fundamental fomentar o apoio aos clubes temáticos que vão nascendo no seio 

dos equipamentos educativos, na medida em que estes poderão assumir-se como 

um estádio embrionário a um movimento associativo renovado e com fortes 

ligações ao sistema educativo. 

Com esse propósito comprometemo-nos, através: 

 

Da COMUNICAÇÃO 

  

- Prosseguimos com as nossas associadas um trabalho de reforço, reflexão e 

debate sobre a educação; 

- Centrámos a atenção nas Associações e demos voz aos pais na página da net da 

FAP-Sintra através do espaço “Vez e Voz dos Pais”; 

- Procurámos sensibilizar os dirigentes associativos no desenvolvimento da 

solidariedade no Movimento Parental e na divulgação das Boas Práticas, 

fomentando parcerias e partilhas; 

- Fomos estando mais próximo das associadas com ações concretas e permanentes 

de auscultação das suas necessidades. 

 

Das ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Garantimos e aumentámos a oferta extracurricular atuando diretamente sobre as 

crianças e jovens com formação complementar, mais concretamente junto das 

unidades de ensino estruturado e multideficiência e a partir do ensino pré-escolar. 

Aumentámos o apoio às famílias concretizando o apoio de CAF/ATL e AEC, 

fundamental para que não se continue a assistir ao progressivo degradar desta 

oferta essencial, incrementando: 
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- Apoio direto à continuação destas atividades em parceria com as associações que 

dele necessitem; 

- Um programa de parceria para a gestão integrada e em escala de espaços de ATL; 

- O reforço da atividade dos pais na turma e conselho geral do agrupamento; 

- Através de ações práticas envolvendo os filhos, procurámos melhorar a aposta na 

formação e participação da família parental; 

- Como entidade promotora das AEC ajudámos na implementação de cinco salas 

digitais, em três Agrupameentos em que somos parceiros. 

 

Da INCLUSÃO E MOBILIDADE 

 

Promovemos programas específicos que visaram sensibilizar alunos, pais e 

professores para a inclusão plena da sua comunidade com diferenças e onde a 

mobilidade permita que a escola seja com todos e cada um. 

 

Da PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL 

 

- Reforçámos o papel de parceria efetiva dos pais na defesa da escola pública com 

um maior empenho desta federação no Conselho Municipal de Educação onde 

somos parte da comissão de acompanhamento do PEL (Projeto Educativo Local); 

- Discussão da situação das Assistentes Operacionais e da liberdade das direções 

dos AE na sua colocação; 

- Desenvolvemos intervenção sobre as políticas educativas no que diz respeito à 

autonomia, agrupamentos, sistema e critérios de avaliação, política de manuais 

escolares, e toda a legislação que venha a ser produzida sobre educação.  

Documento produzido, disponível em: http://www.sintra-se.pt/cme 

 

Da ESSÊNCIA DA NOSSA ATUAÇÃO 

 

Baseada nos quatro princípios espelhados a seguir: 
a. O do COMPROMISSO; 

b. O da SOLIDARIEDADE; 

c. O da CREDIBILIDADE; 

d. E o da COERÊNCIA. 
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No que respeita à concretização do que nos propusemos fazer com o que foi 

apresentado e votado como o nosso Plano de Atividades para este biénio de 

2018/19 cumprimos, naquilo de dependeu da nossa vontade, tendo ficado por 

realizar as ações que, por indisponibilidade dos nossos parceiros, não foi possível 

alocar meios humanos como foi o caso da língua gestual e das marionetas. Ficando 

no entanto a vontade e disponibilidade para que seja prosseguido nos anos 

seguintes, uma vez que são ações com importância efetiva. 

 

 

 

 

 

Reforçámos a introdução da Música no ensino pré-escolar em todas as oito 

salas do agrupamento de escolas, o que se manifestou muito positivo na 

evolução de determinadas competências das crianças. 
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Foi igualmente essencial iniciar o projeto “KRIA” que pretende trabalhar 

competências no campo dos afetos com vista a preparar as nossas crianças 

no âmbito da não-violência no namoro. 

Este projeto está numa fase de 

desenvolvimento e preparação 

para que se possa 

implementar de forma segura 

a partir do pré-escolar com 

acompanhamento, sempre 

que possível, ao longo do 

percurso escolar nos vários 

níveis de ensino. 

 

Da mesma forma e, para combater o flagelo da violência no seio familiar, 

imperativo se torna trabalhar a “Família Parental” como forma de apurar 

competências das vítimas e agressores, por forma a propiciar um melhor 

desenvolvimento da criança, duplamente vítima, a melhor crescer como 

jovem e adulto, e trazer o agressor para uma consciencialização das suas 

ações e participação na nova realidade parental. 

 

De igual modo, segundo o 

último estudo conhecido e 

publicado, Portugal ocupa um 

lugar problemático no que 

respeita à capacidade das 

pessoas distinguirem falsas 

notícias mediáticas, uma vez 

que que apenas 48% o 

consegue fazer. Por todas 

estas razões se torna um imperativo preparar para a literacia mediática, 

desde já, e importa fazer esta formação a partir da escola e junto das 

famílias. 
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DESPESAS 2018 2019

SALÁRIOS FUNCIONÁRIAS 23 060,00 € 23 060,00 €

SALÁRIOS TÉCNICOS AEC 430 000,00 € 435 000,00 €

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES E SEGUROS 78 500,00 € 79 000,00 €

CONTABILIDADE 5 500,00 € 6 000,00 €

COMUNICAÇÕES 2 000,00 € 2 000,00 €

MEDICINA TRABALHO / SEGURANÇA 3 100,00 € 3 100,00 €

DESPESAS BANCÁRIAS 1 000,00 € 840,00 €

CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO 500,00 € 500,00 €

LIVROS TÉCNICOS 960,00 € 960,00 €

MATERIAL ESCRITÓRIO 4 000,00 € 4 000,00 €

DESLOCAÇÕES ESTADIAS 4 500,00 € 4 000,00 €

OUTROS SERVIÇOS / FORMAÇÃO 500,00 € 500,00 €

LIMPEZA E CONFORTO 1 300,00 € 1 300,00 €

QUOTAS AE SINTRA 80,00 € 80,00 €

TOTAL 555 000,00 € 560 340,00 €

RECEITAS

Protocolo Anual CMS 17 000,00 € 0,00 €

Contrato Programa AEC´S 508 000,00 € 508 000,00 €

Contrato CAF/ATL 29 500,00 € 51 840,00 €

Previsão Quotização (40x12,50) 500,00 € 500,00 €

TOTAL 555 000,00 € 560 340,00 €

PREVISÃO DE SALDOS DOS EXERCÍCIOS 0,00 € 0,00 €

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2018 / 19

                                                  FAP-SINTRA

ESTIMADO PARA O BIÉNIO           

2018 / 2019






