Pais em
Pa
Parceria
Uma norma de participação dos
pais para as escolas de Ontário
Os pais são parceiros vitais na educação, influenciando as atitudes dos filhos em relação à
aprendizagem e apoiando a aprendizagem em casa. São um elo vital entre casa e escola. E
quando participam na vida escolar, fazem com que as nossas escolas sejam lugares melhores
para aprender, crescer e progredir. A nova norma de Ontário de participação dos pais
reconhece que a realização e o sucesso do aluno

VISÃO

aumenta quando os pais são acolhidos e
respeitados como parceiros, e quando lhes é dado
o apoio de que precisam para contribuirem em
casa e na escola.

De que maneira a norma define a
participação dos pais?
A norma de Ontário de participação dos pais reconhece
muitas formas diferentes de participação dos pais e que
cada uma delas contribui para o sucesso do aluno e da
escola. Nesta norma, a participação dos pais inclui:
?

Oferecerem um ambiente de aprendizagem positivo
em casa, trabalhando ativamente com os filhos para
apoiar aquilo que eles estão aprendendo na escola e
fazer da aprendizagem uma parte importante do dia
? Terem conversas produtivas com professores para
que haja comunicação clara entre a escola e a casa
? Participarem em atividades escolares e voluntariaremse para ajudar com eventos escolares, viagens e outras
atividades
? Participarem em Conselhos Escolares a nível da escola
e Comissões de Participação dos Pais (Parent
Involvement Committees) a nível do conselho escolar,
para proporcionar pontos de vista

No sistema de educação de Ontário, todos os
parceiros reconhecem o impacto positivo que a
participação dos pais tem no sucesso do aluno.
Os estudantes são apoiados e incitados a
aprender numa cultura de altas expectativas na
qual os pais:
?

são acolhidos, respeitados e valorizados pela
comunidade escolar como parceiros na
aprendizagem e desenvolvimento dos seus
filhos;

? têm oportunidades de participar e também

uma vasta gama de opções quanto à forma
de participar na comunidade de ensino para
apoiar o sucesso dos alunos;
? participam através de comunicação e diálogo

constantes com outros parceiros de ensino
para darem suporte a um ambiente de
aprendizagem positivo em casa e na escola;
? contam com o apoio de informações e

ferramentas necessárias para participarem da
vida escolar.

Portuguese

abranger todos os estudantes

De que forma a norma apoia e aumenta a
participação dos pais?
A norma de participação dos pais identifica quatro
estratégias chave designadas para apoiar os pais na qualidade
de parceiros para que tenham a oportunidade, as aptidões e
as ferramentas para trabalharem juntamente com os
parceiros da educação e contribuirem plenamente para o
sucesso dos estudantes de Ontário e do sistema de
educação.

Estratégia 1:
Clima escolar – Promover e sustentar um clima escolar
acolhedor e positivo, no qual as opiniões são encorajadas,
valorizadas e levadas em consideração.
Estratégia 2:
Eliminando obstáculos – Identificar e remover obstáculos à
participação dos pais que possam fazer com que alguns deles
deixem de participar ativamente na aprendizagem dos seus
filhos e para refletir a diversidade dos nossos estudantes e
das comunidades.
Estratégia 3:
Apoiar os pais – Proporcionar aos pais o conhecimento, as
aptidões e as ferramentas de que necessitam para apoiarem
a aprendizagem do aluno em casa e na escola.
Estratégia 4:
Elo com os pais – Rever e expandir estratégias de
comunicação e de ligação, tais como seminários,
apresentações, ferramentas e recursos para compartilhar
informações e estratégias relacionadas com o apoio à
aprendizagem em casa e à participação dos pais nas escolas.

Como serão alcançados os objetivos da norma?
A norma identifica ações específicas para serem levadas a
efeito pelo Ministério da Educação (Ministry of Education),
Escolas e Conselhos Escolares Distritais (District School
Boards) a nível provincial, regional e local.

De que forma os alunos e os pais se
beneficiam com a participação dos pais?
Estudos feitos sobre a participação dos pais mostram-nos
que existe uma conexão direta entre a participação dos
pais e:
?
?
?
?

Melhoria do rendimento académico
Atitudes mais positivas em relação à escola
Mais sucesso com os deveres de casa
Taxas mais elevadas de obtenção do diploma do
ensino secundário
? Assiduidade escolar mais consistente
? Menos problemas comportamentais
? Um futuro mais promissor para os alunos na escola e
mais tarde na vida.

De que forma os professores se beneficiam?
Os professores que têm parcerias ativas com os pais
desfrutam de relacionamentos melhores com os mesmos e
de uma vasta gama de benefícios:
?
?
?
?
?
?
?

Os pais oferecem mais apoio porque entendem o que
acontece na sala de aula
Os pais ajudam a garantir que os deveres de casa e as
tarefas são completadas
Os pais compartilham a responsabilidade do sucesso
do aluno e trabalham com o professor
Os pais têm uma visão mais positiva dos professores
e da escola
A assiduidade dos alunos e o comportamento na
sala de aula melhoram
O desempenho do aluno melhora
Os professores têm um vínculo mais forte com os pais,
sentem-se apoiados por eles e têm maior satisfação
no trabalho.

De que forma as escolas se beneficiam?
As escolas estão conectadas às comunidades ao seu redor.
Juntos, pais, membros da comunidade e escolas podem criar
uma rede de apoio forte para proporcionar às crianças e aos
jovens os serviços de que eles precisam, desenvolver
programas inovativos escola-comunidade e enriquecer a vida
da escola. Como resultado:
? Famílias e organizações comunitárias dão maior
apoio à escola
? Frequentemente, tanto o desempenho do aluno
individualmente como o da escola em geral melhoram
? As escolas relacionam-se com empresas, agências e
serviços na comunidade
? As escolas ganham um maior reconhecimento e o
papel das mesmas, como uma parte importante da
vida comunitária, é valorizado.

De que forma o sistema educativo se beneficia?
O Ministério da Educação (Ministry of Education), Conselhos
Escolares Distritais (District School Boards) e escolas
beneficiam-se não somente do trabalho importante que os
pais fazem para ajudar os seus filhos a terem sucesso na
escola, como também garantindo que as opiniões dos pais são
ouvidas e levadas em consideração ao se desenvolverem
normas e programas a nível provincial, regional e local.

Todos nos beneficiamos
Juntos estamos construindo possibilidades para os nossos
filhos e transformando estas possibilidades numa realidade.

Para obter mais informações, visite www.ontario.ca/EDUparents
© Queen’s Printer for Ontario, 2010 ISBN 978-1-4435-4755-0 (Print) 978-1-4435-4756-7 (PDF)

