Envolver os pais como
parceiros da educação
Estamos aceitando inscrições para

Bolsas do programa Envolver os Pais
As bolsas do programa Envolver os Pais apoiam os pais na busca de soluções locais para ajudar mais pais a
envolverem-se e apoiarem o sucesso dos seus filhos na escola.
Existem dois tipos de bolsas no programa Envolver os Pais:
1) bolsas para as escolas, concedidas aos conselhos escolares. Os conselhos escolares podem
inscrever-se para bolsas destinadas a apoiar iniciativas que procurem envolver os pais com
dificuldades em participar na educação dos filhos, como barreiras linguísticas, desconhecimento
do sistema escolar de Ontário ou de outros factores.
2) bolsas para projectos regionais/provinciais, disponibilizadas a organizações de pais e
direcção das escolas, organizações sem fins lucrativos e instituições pós-secundárias que trabalhem
em parceria com os pais.
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Que tipos de projectos foram já financiados pelas bolsas do programa Envolver os Pais?
Milhares de projectos foram já financiados por todo o estado de Ontário. Alguns destes projectos incluem:
– “O sucesso deles depende de nós!”, na Escola Particular de St. Gregory - Powassan (Direcção Escolar
do Distrito Católico de Nipissing-Parry Sound)
Um Centro de Apoio para Pais que oferece aos pais workshops e recursos práticos que cobrem
tópicos como comunicações eficazes com a escola e em casa, bem como um grupo de apoio em
numeracia para que os pais possam ajudar os filhos a ter êxito na escola.
– “Livros ao pequeno-almoço” na Escola Pública CC Carrothers - Londres (Direcção Escolar do
Distrito de Thames Valley)
Uma série de sessões de leitura ao pequeno-almoço para pais e filhos. Os autores convidados
conversaram com pais e filhos durante a sessão do pequeno-almoço e, em seguida, proporcionaram
um breve programa para os pais discutirem formas de criar e melhorar as competências de
literacia e alimentar o amor pela leitura.
– “Estratégias de sobrevivência aos trabalhos de casa” na Escola Pública Britannia - Mississauga
(Direcção Escolar do Distrito de Peel)
Workshops para pais focando estratégias para os trabalhos de casa, conhecimento dos filhos,
competências parentais e como apoiar os trabalhos escolares deles em casa.
• L
 eia outras histórias de sucesso do programa Envolver os Pais em
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• Como realizar a inscrição:
Outras informações e formulários de inscrição podem ser encontrados em
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
• Dúvidas?
Caso requeira mais informações, deverá contactar support@smartsimple.com
ou o telefone 416 325-2929, ou recorrer ao número gratuito 1 800 387-5514.

envolver todos os estudantes

