Representantes dos pais para cada turma
da «maternelle», primária e secundário
-

-

-

Os representantes dos pais são identificados no início do ano em todas as turmas da
«maternelle », da primária e do secundário: 2 pais titulares e 2 pais suplentes por
turma.
O representante é o porta-voz de todos os pais da turma junto dos professores e da
direcção e, nunca, o representante do seu filho.
O representante é o elo de ligação entre as famílias e a escola.
O representante da turma não é alguém que controla e reivindica, mas antes um
mediador, que cria um clima de confiança, promove a comunicação e estabelece laços
entre os pais e a equipa educativa.
O representante tem o dever de confidencialidade e discrição.

As suas funções:
Com os pais da turma:
-

-

-

Divulgar e transmitir informações.
Antes de divulgar a informação, é necessário cruzá-la, ouvir várias opiniões e utilizar o
"bom senso", verificar se se trata de um problema da turma ou de um caso em
particular.
Criar (ou atualizar) um grupo WhatsApp de pais de alunos da turma para permitir aos
pais que se conheçam, troquem informações sobre a turma do seu filho e sobre as
respetivas atividades.
Dar a conhecer as propostas e pedidos gerais dos pais.
Com professores :

-

-

Fazer a ligação entre o professor e os pais dos alunos, partilhando informações (ou
relembrar) no grupo WhatsApp, transmitidas pelo professor sobre momentos ou
atividades que requerem a participação dos pais.
Partilhar as informações importantes que o professor deseje partilhar ou lembrar aos
pais.
Ajudar o professor nas atividades em que poderá necessitar de auxílio.
Ajudar nas atividades escolares e tentar também encontrar pais voluntários.

Com a escola :
-

-

-

Representar os pais na escola e, por esta razão, pode intervir em qualquer assunto de
interesse para as famílias: ambiente na aula, disciplina, horário, trabalho na aula,
avaliação, trabalho de casa, exames de final de ano, orientação...
Recolher contribuições/perguntas/observações dos pais sobre a escola para as
transmitir durante as reuniões dos diferentes órgãos: conselho da turma, conselho de
escola e conselho de estabelecimento.
Mobilizar os pais da sua turma para apoiar pontualmente o comité de eventos,
ajudando na preparação e/ou realização de alguns eventos escolares importantes.

-

Participar no Conselho de Escola (2 a 3 vezes por ano).
Participar nos Conselhos de Turma (3 vezes por ano).
Participar no Conselho de Estabelecimento para os pais eleitos (3 vezes por ano).

Como?
- Na reunião no início do ano escolar com os professores, um pai é "nomeado" entre os
voluntários, por consenso dos pais presentes, como representante da turma do seu
filho.
- O seu nome, assim como o seu número de telefone e e-mail, serão transmitidos à
direcção da escola para divulgação aos pais da turma.
- Os pais eleitos para o Conselho de Estabelecimento serão designados, entre os
representantes da turma, numa reunião com todos os representantes, que terá lugar
antes do final de setembro (3 titulares e 3 suplentes). O ideal seria ter um
representante por nível: «maternelle», elementar e secundário.

