Comitê de Envolvimento Parental
Apoiando o engajamento dos pais
no aprendizado dos seus filhos.
O que é um Comitê de Envolvimento Parental
(PIC, na sigla em inglês) e o que ele faz?
Todas as direções de escola devem ter um Comitê de
Envolvimento Parental (PIC).
Os PICs são um importante corpo consultivo para a diretoria
escolar. Eles oferecem suporte ao desempenho e ao bem-estar
dos estudantes ao permitir que os pais se envolvam mais com
o aprendizado dos seus filhos. Eles fazem isso ao:
•	oferecer informações e consultoria à diretoria escolar do
distrito sobre engajamento parental e formas de comunicação
com os pais;
•	desenvolver formas que o conselho poderia usar para ajudar
mais pais a apoiar o aprendizado do seu filho em casa e
na escola;
•	divulgar informações e apoiar o trabalho dos conselhos
escolares.
Cada PIC decide a melhor forma de atingir seus objetivos,
dependendo das necessidades específicas da sua diretoria
e comunidade, sua organização e membros.
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Como os PICs diferem dos conselhos escolares?
Os conselhos escolares se concentram em uma escola em
particular; os PICs oferecem consultoria ao nível de diretoria. Os
PICs apoiam ativamente os conselhos escolares da sua diretoria
ao oferecer suporte no seu papel de estimular o engajamento
parental no aprendizado do seu filho e divulgação de informações.

Quem pode fazer parte de um Comitê de
Envolvimento Parental?

O trabalho dos PICs é orientado pela política
educacional?

Sim. Como todos os parceiros educacionais, os PICs
desempenham um papel importante em atender às expectativas
e objetivos da política de engajamento parental de Ontário a fim
de dar suporte ao desempenho e ao bem-estar estudantil. Os
PICs também são governados pela Regulação de Ontário 612/00.

Como os PICs ajudam a educação em Ontário?

Quando os pais e as escolas trabalham juntos, há muitos
resultados positivos. Isso inclui mais conquistas dos estudantes,
menor absenteísmo, melhor comportamento e maior confiança
entre os pais sobre a educação dos filhos. O Ministério da
Educação, a diretoria do distrito escolar e as escolas se beneficiam
do importante trabalho que os pais fazem para dar suporte
ao aprendizado dos filhos. Eles também se beneficiam ao ouvir
as opiniões dos pais e as perspectivas em nível local, regional
e provincial.

Onde posso saber mais?

Acesse ontario.ca/EDUparents para saber mais:
•	Comitê de Envolvimento Parental e envolvimento parental
nas escolas de Ontário e diretorias escolares
•	Pais em parceria: uma política de envolvimento parental para
as escolas de Ontário
•	Regulação de Ontário 612/00: Conselhos Escolares e Comitês
de Envolvimento Parental

Os PICs são liderados por pais e a maioria dos seus membros são
pais. O diretor de educação da escola e um membro do conselho
diretor também são membros, então os pais têm contato direto
com a diretoria da escola. O PIC aponta três membros da
comunidade. Os PICs decidem se incluem outros membros, como
diretores, professores e a equipe de apoio, para que atendam às
suas necessidades. Os pais membros trabalham por um período
de um a dois anos. Todos os pais membros devem ser pai ou
tutor de um aluno matriculado em uma escola que faz parte
da diretoria que estabeleceu o PIC.

Posso comparecer a reuniões?

Sim. Todos são bem-vindos para comparecer a reuniões do PIC
e aprender em primeira mão como o PIC funciona. As reuniões
são feitas, pelo menos, quatro vezes por ano. Consulte o site da
diretoria para descobrir quando e onde as reuniões são feitas,
e também para ver as minutas das reuniões anteriores.

apoiar todas as crianças
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