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Melhor Escola, Maior Futuro
Uma Nova Atitude face ao MAP
Relatório de Actividades
2013/2014
Assumimos, desde o seu nascimento, que a CNIPE é um Movimento voluntário que aparece nas escolas e
das escolas em defesa das suas necessidades, primando pelos interesses e direitos das crianças e jovens,
nós, pais e encarregados de educação somos os seus mais directos interessados. Desta forma, este
movimento é diverso, abrangente e autónomo.
É fundamental aqui mencionar que o nosso trabalho está a ser realizado com e para as Associações de Pais
e Encarregados de Educação (APEE).
Temos plena consciência de que os tempos estão cada dia mais difíceis.A tensão social e o desemprego
atingem cada vez mais franjas da nossa sociedade, que há uns anos atrás seria impensável, sentindo de uma
forma cada vez mais angustiante esta tensão e crise sistémica.
Neste enquadramento social, é nosso dever ter a percepção de novas e maiores dificuldades com que se
deparam os pais e consequentemente o seu Movimento Associativo.
Desta forma, neste Relatório de Actividades que vos apresentamos, faremos uma breve exposição nos
seguintes pontos:

1. Sustentabilidade Financeira da CNIPE
a)

Como acção principal desta Direcção é o pedido de reunião com a Tutela – Ministro da
Educação – para que de uma forma célere, consigamos estabelecer uma plataforma de
entendimento no que concerne a concretização do Protocolo e consequentemente o seu
financiamento – sem querer tratamentos diferenciados – pugnar pela rápida celebração do
referido Protocolo para que se consiga obter rapidamente, parcerias disruptivas com o MAP e
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a tutela, constituindo assim uma alternativa de maior qualidade, fiável do que a já existente
no MAP, sem o qual não poderemos de forma alguma dar a voz as nossas Associadas, sejam
elas locais, concelhias ou regionais.Informamos que estamos na fase final de concepção do
Orçamento que será enviado à Tutela conjuntamente com a Proposta de Protocolo e o Plano
de Actividades.
b) Foi deliberado propor para a Assembleia Geral Ordinária a quotização anual a pagar pelas
Associadas da CNIPE é de 5€ (A presidente da Direcção faz uma contra proposta para que a
quota anula seja de 10€ ano).

2. Organização interna da Confederação;
a)

Encontra-se em fase de estudo a concepção de um cartão de Identificação de Associado.

b) Aprovado a concepção de um Certificado de Associada com nome, nº de sócio, ano de
admissão, etc.
c)

A conta bancária da CNIPE encontra-se formalmente aberta, sendo possível efectuar os
depósitos referentes às quotas das Associadas e também para efeitos dos Protocolos e
Acordos a efectuar.

d) Já foi dado o arranque ao início de actividade institucional da CNIPE, faltando somente ultimar
a entrega nas Finanças de alguns documentos.
e)

Como até a presente data a CNIPE não têm uma bandeira foi decidido submeter à Concurso
Nacional a concepção da mesma; estando em fase de preparação do Caderno de Encargos
para posterior divulgação às nossas Associadas.

f)

Foi já constituído, na 1ª reunião alargada aos Órgãos Sociais, a distribuição de áreas funcionais
para o pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, Secundário, Educação Especial; para que de forma
continuada concebam e seja publicitado dos documentos de reflexão, sobre as recentes
reformas do Sistema Educativo.

g)

Deliberou-se a constituição do Conselho Consultivo, com papel fundamental emcontributos
nas seguintes áreas:
i. Exames Nacionais;
ii. Escola a tempo inteiro;
iii. Actividades de apoio à família;
iv. Papel dos pais nos órgãos de gestão da escola;
v. Ensino Especial;
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vi. Notícias gerais sobre a Educação;
vii. Legislação sobre a Educação, anotada para melhor compreensão;
Serão efectuados convites aos Presidentes das Federações ou com delegação dos mesmos; a título
pessoal personalidades que já fizeram parte dos Órgãos Sociais nomeadamente os que
dinamizaram a constituição da Confederação tais como: José Marques, Joaquim Ribeiro, Maria José
Viseu, Hermínia Gomes; Rui Martins e Vítor Nunes.
Logo que o mesmo esteja concluído em termos de aceitação;a Direcção dará todo o apoio
necessário para que as conclusões emanadas do Conselho Consultivo sejam a base dos
documentos temáticos acima mencionados e que serão sufragados pelo MAP.
h) Encontramo-nos numa fase de contactos com as nossas Federações para a obtenção da lista
de contactos das nossas Associadas

3. Sistema Educativo;
a)

Desde a tomada de posse estivemos na Assembleia da República por convite da Comissão
Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, através do Grupo de Trabalho dos Currículos dos
Ensinos Básico e Secundário, para avaliação, balanço e sugestões sobre as vias
profissionalizantes e respectivos currículos. Com o objectivo de elaborar um relatório-síntese
com a compilação das opiniões e sugestões recolhidas, na Audição e por via electrónica, que foi
remetido ao Ministério da Educação e Ciência. Importa aqui referir que a CNIPE foi a única
Confederação presente nesta audição.

b) NA sequência do Despacho nº 706-C/2014 de 15 de Janeiro que determinou a criação de um
Grupo de Trabalho com a missão de desenvolver um estudo com vista à revisão do quadro
normativo regulador da educação especial, a CNIPE foi convidada enquanto entidade com
reconhecido trabalho desenvolvido na área da educação especial a colaborar com este Grupo
de Trabalho. Estivemos presente dando os contributos sobre propostas de alteração da
legislação.
c)

Com vista à designação do júri para atribuição do Prémio de Escola 2013, fomos convidados
pelapelo Chefe de Gabinete Dr.º Vasco Lynce em nome do Ministro da Educação e Ciência,para
fazer parte do mesmo e indicarmosum representante da CNIPE. Foram indicados os seguintes
membros dos Órgãos Sociais: Tesoureiro da Direcção Luís Garcez como efectivo e António
Pinheiro como suplente.
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d) Constatamos que o Conselho Nacional de Educação tomou posse em tempo, assim foi enviado
um email ao Presidente da Comissão da Educação e Ciência, Dr Abel Lima Baptista dando
conhecimento dos novos Órgãos Sociais. E sendo a CNIPE uma das estruturas representativas
de âmbito nacional das Associações de Pais, consideramos que devemos ter assento no
Conselho Nacional de Educação, solicitamos a sua atenção para a nossa representatividade no
respectivo Conselho, e de forma a agilizar este processo foi enviado também os nossos
representantes (António Pinheiro efectivo, Luís Garcez suplente).

4. No âmbito formativo propomo-nos dinamizar as seguintes acções:
a)

Fiscalidade – a realizar pela FERLEI
i. Esta formação tem como principal objectivo ajudar as APEE a conhecerem o lado
fiscal a que muitas Associações são alheias para que quando forem confrontadas com
uma Auditoria não terem surpresas desagradáveis – a agendar .

b) Apoio a Projectos Comunitários – FRAP Viseu
i. Formação a ser dada pela anterior Presidente da CNIPE, tendo como objectivos gerais
a elaboração de um projecto comunitário, desde a sua génese até à apresentação
final – a realizar no 2º semestre de 2014.
Conhecemos o caminho. Vamos executá-lo, vamos implementá-lo, e com o empenho de todos só podemos
ser bem-sucedidos.
Este Relatório de Actividadesespelha a nossa vontade de mudança, fazemo-lo com a certeza de que o mais
importante é a vossa participação activa e empenhamento, o vosso compromisso, para que possamos dar
continuidade ao nosso Plano de Actividades, nas Escolas, nas Associações de Pais, em suma no Movimento
Associativo de Pais.
A Direcção

Contem connosco como nós contamos convosco.
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