
Participação dos pais 
institucionalizada/geral 

Os fundamentos jurídicos para a participação institucionalizada ou geral  »
dos pais são constituídos pela nova Lei de Ensino Público(VSG, Art. 55), 
o decreto referente à gestão escolar (Estatuto de Organização, Art. 24, 
Inciso 3) e o regulamento da Cidade de Zurique referente à participação 
dos pais (regulamento sobre a participação geral dos pais nas escolas 
de Ensino Público da Cidade de Zurique).

A escola e os pais decidem por uma das duas formas organizacionais  »
da participação dos pais (EMW) (aqui devem ser inseridos os gráficos 
referentes ao conselho dos pais e ao foro dos pais).

Além do mais, no ensino secundário, os pais podem formar grupos de 
pais representando as respectivas faixas etárias dos filhos. 

Muitas escolas já implementaram a forma institucionalizada do trabalho  »
em conjunto com os pais. Cada escola constituirá, até o início do ano 
letivo de 2009/2010 e em conjunto com os pais engajados, um grêmio 
de participação dos pais. 

A participação no grêmio dos pais na escola é voluntária e não será  »
remunerada.

A escola disponibilizará espaços escolares para o trabalho do re- »
spectivo grêmio de pais, eventualmente infra-estrutura adicional, 
assim como uma quantia em dinheiro para cobrir as despesas 
incorridas. 
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A participação institucionalizada dos pais visa promover o envolvimento  »
dos pais com a escola. Eles devem ter a possibilidade de poder ma-
nifestar-se e participar na escola freqüentada por seu filho. Ao lado da 
escola, são também os pais enquanto grupo que assumem responsabi-
lidade pela comunidade escolar. Eles apóiam e fortalecem a sua escola. 
O intercâmbio de informações e de idéias e a cooperação com a escola 
contudo também fortalecem os pais. Ambos – escolas fortes e pais for-
tes – contribuem muito para o sucesso escolar dos filhos. 

No centro da cooperação encontra-se o bem-estar da criança. A escola  »
e os pais possuem tarefas diferentes em relação à educação, ensino e 
promoção da saúde. Um objetivo importante do envolvimento dos pais 
é o intercâmbio periódico e institucionalizado de informações e idéias. 
Nas áreas em que há sobreposição da atuação dos pais e da escola, os 
temas podem ser abordados no trabalho em conjunto.

Em quais áreas os respectivos grêmios de pais oferecem apoio ao tra- »
balho profissional da escola, depende dos interesses e das possibili-
dades dos pais engajados. Além do mais, a participação dos pais é 
orientada pelas metas anuais da escola. 

Excluem-se da participação institucionalizada temas como as decisões  »
referentes às questões metodológico-didáticas e ao quadro de funci-
onários, aos recursos didáticos, planejamento dos horários escolares, 
avaliação de colaboradores e supervisão escolar. Representar interesses 
individuais tampouco faz parte das tarefas dos grêmios de pais. 

O intercâmbio entre a escola e a família em nível individual e em nível da  »
classe constitui a base necessária para a participação bem-sucedida 
dos pais em nível escolar. 

Cooperação em parceria, p. ex. em caso de:

Apóio por parte dos pais (para garantir segurança nos caminhos á esco-•	
la, cuidados, quiosque na pausa, website, ajuda nas tarefas de casa ...)
Promoção da saúde (alimentação, lanche saudável, prevenção contra •	
vícios, prevenção contra a violência, educação sexual ...)
Escolha da profissão•	
Promover a formação dos pais (questões de ensino e de educação, •	
direitos da criança, valores e aprendizagem social ...)
Integração de famílias estrangeiras•	
Eventos escolares e projetos (integração, apoio, participação)•	
Desenvolvimento da escola (audiência referente à imagem condutora •	
e ao programa escolar, configuração dos ambientes no prédio esco-
lar e nas áreas de recreio ...)
Desenvolvimento da qualidade da escola (envolvimento no proces-•	
so de feedback)
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