
Juntos somos fortes

Conselho de pais de Nebikon



Estimados pais

Os anos escolares obrigatórios são etapas importantes na vida dos seus filhos. 
Neste período serão estabelecidas decisões importantes para o futuro.  
Seu/sua filho/a adquire conhecimentos, expande as suas competências sociais  
e cria grupos de amigos. Um desafio para a criança, os pais e os professores. 

O conselho de pais desempenha um papel específico,  
para criar o fundamento para um vínculo contínuo, entre  
os encarregados da educação, estudantes e escola. . 

O conselho de pais ...
● prioriza o bem-estar das crianças
● promove o interesse da escola
● intensifica a troca de experiências 
 e informações
● defende temas e interesses dos pais
● incentiva a formação complementar 
 dos encarregados da educação 
● elabora conjuntamente projetos e eventos
● reúne-se entre 4 a 6 vezes por ano escolar
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A organização
●  Na primeira reunião de pais são escolhidos por cada classe 

um membro para o conselho de pais.
●  Do jardim-de-infância até a 4. Classe será o conselho de pais - escola primária, 

da 5. classe até o 3. ano secundário será o conselho de pais - escola secundária. 
●  A participação é voluntária.

As limitações
●  O conselho de pais não exerce nenhuma influência sobre os temas 

organizatórios e pedagógicos do estabelecimento escolar.

Projetos precedentes
●  Organização de eventos e palestras sobre importantes temas pedágogicos, 

escolares e sociais
●  Sensibilização sobre o tema «Elterntaxi» (táxi dos pais)
●  Colaboração na elaboração do guia dos objetivos infanto-juvenil 2021 
●  Ajuda em grandes eventos escolares: dia desportivos escolares, 

inauguração da escola, dia de portas abertas no ensino básico
●  Mercado de natal para o financiamento do parque infantil da nova escola, 

assim também como ajuda na montagem do mesmo
●  Envolvimento na comissão de construção (Escola e área de recreio)
●  Lançamento da agenda com eventos anuais escolar



 

 

Necessitamos da sua colaboração
Interessa-se pela escola, tem prazer no contato com pais e professores e tempo 
suficiente de pensar e contribuir com suas idéias?
Ficaremos contentes, se se candidatar para ser membro do conselho de pais. 
 
Contato 
Outras informações encontram-se na página www.schule-nebikon.ch 
ou por E-Mail elternrat@schule-nebikon.ch. 
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