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A escola é uma comunidade

• A escola na Islândia não é só uma instituição educacional

• A escola é uma comunidade onde todos podem influênciar a 
formação da comunidade escolar
• Crianças, pais e funcionários

• A qualidade da comunidade é construida pela participação ativa de 
todos



Tarefas parentais

• Heimili og skóli (Casa e escola) é uma associação nacional de pais

• SAMFOK é uma associação de pais das crianças que frequentam o 
ensino obrigatório em Reiquiavique

• Estas associações apoiam as tarefas parentais nas escolas de ensino
obrigatório e todos os pais podem aí buscar apoio

• O serviço é gratuito



Tarefas parentais

• De acordo com as leis islandesas é obrigatório o funcionamento de 
associações de pais em todas as escolas de ensino obrigatório

• Todos os pais que tenham crianças nas escolas são automáticamente
associados da associação de pais

• A maioria das associações de pais cobra uma anuidade, sendo o seu
pagamento opcional



Organização da colaboração
parental

• A direção da associação de pais tem a 
responsabilidade de colaborar, organizar 
e dividir as tarefas com os representantes 
das turmas

• Os representantes das turmas têm a 
responsabilidade de organizar e dividir as 
tarefas com os pais de cada turma

• A associação de pais e todos os pais são
a infra-estrutura dos respresentantes dos 
pais no Concelho escolar

Concelho escolar

Direção da 
associação de pais

Representantes 
das turmas

Pais



Tarefas anuais

• A escola
• Reunião geral da associação de 

pais

• Bricolage de Natal

• Bingo da Páscoa

• Festival da Primavera/ Festival 
Multicultural

• Ronda de pais

• Instrução

• A turma
• Reunião de pais 2x por ano

• Tratado dos pais

• Serão das turmas 2x por ano

• Ronda de pais

• Coleta de fundos



Ambiente escolar

Como podem os pais apoiar um bom ambiente escolar? 



Espírito da turma

• Comparecer às reuniões de pais da turma
• Hora do recolher – convites para as festas de anos – festas – utilização de 

telemóveis na escola – redes sociais – utilização de computadores

• Comparecer nos Serões da turma

• Oferecer-se para as tarefas parentais ou certas actividades dentro das 
tarefas parentais



O que é bom ter em mente?

• Aniversários na turma
• Convites – prendas – comparência

• Coletas de fundos devido às viagens das crianças mais velhas

• Partilha de informação – Mentor – Páginas do Facebook

• Pedir ajuda



De seguida gostaríamos de vos ouvir. Como poderemos fazer isto
juntos?

Nós não podemos fazer isto sem vocês – Juntos somos melhores!

Muito obrigada ☺

samfok@samfok.is



O que é a associação de pais?


