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"Primeiros Socorros" para Representantes de Pais (RP)
Primeiros Passos depois da Eleição
1. O novo RP deverá entrar em contacto com o Conselho de Pais através:
- do RP que substituíu
- do Professor Director de Turma, o qual deverá fornecer os dados sobre nomes e
contactos do novo RP ao Conselho de Pais
- da página do Conselho de Pais no Site da Escola (E-Mail/Telefone)
2. O Presidente e/ou Vice-Presidentes do Conselho de pais deverão colocar à
disposição do novo RP os estatutos da Representação de Pais, bem como toda a
documentação disponível, inclusive a lista de contactos dos RPs (por e-mail ou
eventualmente em papel).
Descrição das Funções do RP
1. - Interlocutor dos Pais no que respeita a dúvidas, problemas e propostas
- Representante dos interesses dos Pais junto dos vários orgãos da escola
2. Reuniões de Pais:
Os RPs deverão:
- combinar por ano lectivo duas reuniões de Pais com o Director de Turma.
- convocar e dirigir a 2ª reunião de Pais (a 1ª reunião de pais é convocada pelo
Director de Turma).
3. Participação nas reuniões dos RPs por ciclo
4. Participação nas Assembleias Gerais de RPs
5. Nas reuniões de RPs por ciclo deverão transmitir as perguntas/desejos dos Pais
seus representados, que lhes foram transmitidas, quer em anteriores reuniões de
Pais, quer em anteriores contactos.
6. Depois das reuniões de RPs por ciclo deverão dar feed-back às perguntas/desejos
dos Pais, baseando-se nas actas das reuniões de ciclo.
7. Divulgar pelos Pais informações relevantes
8. Informar os pais sobre a Associação da EAL.
Descrição de Funções do Representante de Ciclo (Membro do Conselho de Pais)
Para além das funções como RP, deverá:
1. Reencaminhar todas as questões, desejos e a crítica apresentadas pelos RPs do
ciclo que representa para o Conselho de Pais
dar-lhes seguimento e informar os
RPs sobre a evolução dos assuntos
2. Participar nas reuniões do Conselho de Pais
3. Organizar 2 reuniões de ciclo por ano lectivo elaborar e distribuir pelos RPs do
ciclo as actas dessas reuniões
4. Reencaminhar as actas e as informações relevantes para os Representantes de
Pais do seu ciclo.
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