PARTICIPAÇAO DOS PAIS - VANTAGEM PARA
OS ALUNOS, PROFESSORES E PAIS
„Tudo que é de interesse geral, tem de ser resolvido pela comunidade.“

sitado do livro “O Fisico” de Friedrich Dürrenmatt

A sociedade se modificou muito nos ultimos anos. Hoje em dia as tarefas e obrigaçoes que os pais e

professores tem que resolver, tem que ser resolvidos em conjunto. Està comprovado que se os pais

cooperarem com a escola, o clima na escola se tornarà muito mais agradavel. E isso ajuda os jovens alunos
nos estudos. Para que a colaboraçao entre os pais e a escola seja duravel e se torne um bom habito,

necessitamos de estruturas que deem apoio: a cooperaçao dos pais organizados num „ consellho dos
pais“.Esse conselho completa as formas de contacto e de colaboraçao ja existentes entre a escola e os
pais.

E o que ganharao os participantes?
Relacionamento entre pais e professores

Pais e professores terao de se conhecer melhor. Pais e professores

trabalhariam juntos em grupos ou se encontrariam em sessoes. Assim se
criaria uma confiança basica, que apoiaria em caso de situaçoes dificeis ,
como por exmplo, em caso de situaçoes novas ou espetativas.

Como os pais fazem parte, eles vem a escola de hoje ,duma perspectiva
diferente.

Relacionamento entre os pais dos varios alunos

As familias entram em contacto no aperitivo depois da reuniao ou entao,

durante o pequeno almoço (cafe da manha) no Sabado de manha.
Juntamente com os outros delegados de Turmas, voce apoia a escola do

seu filho. Seria tambem, uma oportunidade para trocar ideias. Os
delegados das varias turmas- nesse caso pais de alunos – fariam discursos
sobre varios problemas que no momento

afectam certas classes. Para

muitos pais a troca de ideias e’ muito importante. E bom saber, que em
todas as familias ha mais ou menos os mesmos problemas. Ai os pais

podem , em conjunto, procurar uma boa soluçao, ou se podem deixar apoiar por um profissional.
Os pais aprendem

Para muitos dos pais, e’ uma grande tarefa vir as „reunioes dos pais“.Os

pais aprendem a escrever relatorios, dirigir reunioes ou organisar

projectos em conjunto.. Seria um trabalho voluntario, mas que mais

tarde, poderia ajudar na vida profissional. Pais de culturas diferentes,
estariam integrados e poderiam apoiar aos compatriotas novos. Voce
pederia respostas dos pais e receberia impulsus para novas ideias.

Voce esta interessado?

