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ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO DAMÁSIO

REUNIÕES DE PAIS OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
COM O DIRETOR DE TURMA

Independentemente do tipo de classificação e do sistema de informação utilizado na escola, o Diretor de Turma tem necessidade de reunir com os pais dos alunos. Estas reuniões podem efetuar-se com os pais de um aluno, ou com os pais de um grupo de alunos, ou com os pais de todos os alunos da turma e fornecem um importante suplemento à informação escrita sobre o progresso do aluno. A reunião frente a frente torna possível compartilhar informação com os pais, ultrapassar qualquer mal-entendido entre a escola e a família e planear, em conjunto, a atuação que seja mais benéfica para o aluno.
As reuniões com os pais devem ser efetuadas em sala apropriada e constituir uma troca de impressões/opiniões entre agentes educativos que, como tal, procuram, em diálogo, fomentar atitudes, compreender comportamentos, dar informações mútuas e encontrar estratégias com vista ao sucesso educativo integral dos alunos.
Exigem, para serem produtivas, de um planeamento cuidadoso e que o professor esteja devidamente preparado de forma a saber conduzir tais reuniões.

	PREPARAÇÃO PARA A REUNIÃO
Explicite claramente a finalidade da reunião;

Reveja os registos escolares dos alunos para obter uma informação geral do seu passado escolar;
Prepare informação específica relativa à situação escolar atual do aluno;
Organize a informação a apresentar aos pais de uma forma sistemática;
Prepare uma lista de perguntas a fazer aos pais;
Preveja as perguntas dos pais;
Prepare um ambiente comfortável e informal, livre de interrupções

	COMPARTILHAR INFORMAÇÃO COM OS PAIS DURANTE A REUNIÃO
Crie uma atmosfera amigável e informal;

Mantenha uma atitude positiva;
Use uma linguagem que seja compreendida pelos pais;
Esteja disposto a escutar;
Seja honesto e sincero com os pais e não denuncie confidências;

	ESTABELECER E MANTER A COMUNICAÇÃO DURANTE A REUNIÃO
Comece por descrever os aspectos positivos do aluno;

Descreva de uma forma positiva e com tato, as áreas que precisam de ser melhoradas
Encoraje os pais a participar na reunião;
Seja prudente ao dar conselhos;
Use o bom senso e seja equilibrado.

PLANEAR UMA FORMA DE ACÇÃO COM OS PAIS DURANTE A REUNIÃO
Comece a última frase da reunião com um breve resumo;
Obtenha a participação dos pais no planeamento da forma de atuação;
Reveja com os pais os seus apontamentos da reunião;
Termine a reunião com uma conclusão positiva.

ASPETOS A TER EM CONTA DEPOIS DA REUNIÃO
A reunião com os pais é preparada com os filhos, devendo estes ser informados posteriormente dos resultados da mesma;
Como a maioria das reuniões com os pais são feitas com base numa convocatória, com ordem de trabalhos, deverá ser elaborada uma ata no final de cada reunião. 

OBJETIVOS DA PRIMEIRA REUNIÃO COM OS PAIS
Fazer a sua apresentação;
Dar a conhecer a escola, o seu funcionamento, os orgãos de gestão, recursos, carências, regulamento interno, projeto educativo de escola, instalações, serviços de apoio aos alunos, etc;
Analisar a legislação sobre os assuntos de maior interesse para os pais (gestão da escola, sistema de avaliação dos alunos, atribuições do Diretor de Turma, regime de faltas, etc);
Informar os pais da hora do atendimento semanal;
Ouvir os pais e encarregados de educação acerca das suas preocupações e sugestões, planeando, em conjunto, a sua atuação;
Apresentar os participantes fazendo referência aos alunos, procurando assim estabelecer o diálogo em torno dos objetivos propostos.

O QUE NÃO DEVERÁ FAZER EM SITUAÇÃO ALGUMA
Não coloque os pais na defensiva sobre aspeto nenhum;
Não fale sobre outros alunos, quando apenas um aluno estiver em causa, nem compare com os outros;
Não fale acerca de outros professores, a não ser que as observações lhes sejam de natureza lisongeira;
Não diminua a direção da escola, nem faça comentários depreciativos sobre as autoridades escolares;
Não discuta com os pais;
Não tente privar da palavra os pais;
Não interrompa os pais para fazer prevalecer o seu ponto de vista;
Não exija demasiado de um pai que não está preparado para o compreender;
Não faça perguntas aos pais que os possam embaraçar;
Após a reunião não repita qualquer informação confidencial que os pais possam ter voluntariamente fornecido.

Embora não se possa esperar conduzir uma reunião eficazmente recorrendo apenas à leitura de uma listagem do que se deve ou não fazer, estas normas podem constituir um guia útil
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