O Agrupamento de Associações
de Pais Pais de alunos de Genebra
(gapp) reúne quase 70% das
associações de pais de alunos
(ape) do Cantão de Genebra.
Como parceira do Departamento
de Ensino Público (DIP) e
da principal associação de
professores, o gapp segue os
novos avanços no programa de
ensino primário.

gapp

diálogo
mediação
logística
suporte
informação

Tópicos impor tantes : Pédibus, comités de regulação, trabalho de casa, diversidade cultural,
atividades extracurriculares, horários escolares,
monitoramento do desenvolvimento de programas de ensino e de ensino primário, necessidades específicas em matéria de educação.

Principais Parceiros:
DIP : Departamento de Ensino
Público - www.ge.ch/dip/
FAPERT : Federação de
Associações de Pais e Professores
da Região francófona de Suíça e
do Ticino - www.fapert.ch
FAPECO : Federação
de Associações de Pais e
Traductions offertes par

ONG ICVolontaire

Professores de Ensino
Secundário - www.fapeco.ch
SPG : Sindicato de Pais e
Professores de Ensino Primário www.spg-syndicat.ch
GIAP : Grupo Intercomunal de
Atividades Extracurriculares www.giap.ch

o gapp
❚

❚

❚

❚

Apoia as APEs no
(sites, newsletters,
diários, assembleia
de delegados,
teleatendimento
etc.);
Proporciona informações às APEs
sobre os seus
direitos e as suas
obrigações;
Toma parte nas
Comissões Oficiais
do Cantão relacionadas ao ensino
primário;
Toma nota das
preocupações dos
pais a nivel do
cantão e transmite
-as às autoridades
e às diferentes
administrações

❚

Oferece vários
serviços as APEs,
tal como o suporte
logístico;

❚

Representa os
pais, seja qual for a
origem cultural ou
social;

❚

Promove um
diálogo construtivo
e regular entre o
Departamento de
Ensino Público e os
pais;

❚

Facilita a partilha
de informações
entre APEs;

❚

Disponibiliza informações sobre o
funcionamento da
escola, as atividades extracurriculares e outros assuntos relacionados ao
ensino primário.

Como ser membro
❚
❚

de uma APE ?
Para ser membro de uma APE deve contatar
diretamente a APE da escolar do seu filho
do GAPP ?
Consulte o site do GAPP, www.gapp.ch,
gapp@gapp.ch ou telefone +41 22 344 22 55.
Case Postal 708 – 1211 Genève 13
CCP 12-11099-1

Propósitos das APEs

APEs

❝

As Associações de Pais de alunos
(ape) congregam pais interessados
nos assuntos referentes à educação
dos filhos, no melhoramento da partilha de informação e na formação de
laços entre família e escola.

❞

❚

Expor as preocupações dos pais aos
professores;

❚

Ser uma fonte de
propostas;

❚

Apresentar sugestões, expectativas
e observações;

❚

Facilitar comentários, sugestões e
feed-back dos pais;

❚

Proporcionar informações sobre os
direitos e as obrigações dos pais;

❚

Organizar atividades
para os alunos e
familiares com o
objetivo de fomentar
a interação social
e reforçar os laços
entre escola e
comunidade;

❚

Colaborar com professores na realização de eventos
escolares;

❚

Representar os
pais na defesa de
seus interesses,
assim como a
diversidade cultural
e social;

❚

Prestar informações sobre ações e
procedimentos em
caso de desacordo
ou conflito;

❚

Promover o diálogo
construtivo e
regular entre professores e pais;

❚

Oferecer aconselhamento aos pais
sobre seu papel na
educação de seus
filhos;

❚

Disponibilizar
informações sobre
as reformas em
andamento na
educação, o funcionamento do
sistema de ensino
e as atividades
extracurriculares.

Ao participar de uma APE,
apoiará as atividades
realizadas pela associação de pais de alunos
da escola do seu filho e
de todos os associados.

Ao conhecer o sistema
de ensino, os alunos
receberão um apoio
valioso ao longo do
percurso escolar.

Seu APP :

