
Coordenador 
em conselho 
de famíliade família

PORTUGISISK



Conselho de família é um encontro bem planeado 
em que crianças, encarregados de educação, 
família, resto da família e amigos se reúnem para 
encontrar soluções quando algo é difícil.

A minha tarefa é planear e realizar o conselho de família em 

cooperação com vocês. Podem ser convidados poucos ou 

muitos. Quem é convidado é decidido pelas pessoas principais.

Crianças devem ser ouvidas, logo a criança tem a sua 

própria pessoa de apoio em conselho de família. O que é 

compartilhado e discutido num conselho de família é pessoal 

e privado. Todos os que participam são encorajados a mostrar 

consideração uns pelos outros e pelo que é dito. Se informação 

for compartilhada com outros, isso deve ser feito segundo 

acordo com aquele a que tal se refere.

Recebi educação como coordenador de conselho de família e 

quero ajudar-vos a encontrar boas soluções.

Informação de contato

Nome:

Telefone:

Email:



Vocês podem esperar o seguinte 
de mim como coordenador: 

• Tenho um papel independente e não leio os documentos  
 do caso. Sei porque vai haver conselho de família e o que  
 vai ser discutido. 

• Tenho dever de sigilo e dever de comunicação em  
 situações extraordinárias. 

• Contato todos os participantes e preparo-os de  
 antemão para o conselho de família. 

• Encontramos uma data para o conselho de família  
 em conjunto. Eu providencio os aspetos práticos ligados  
 a sala para o encontro e algo para beber e comer. 

• Juntos decidimos quem deve ser a pessoa de apoio  
 da criança, quem lidera o encontro e quem é o secretário  
 – e eu preparo todos para as suas tarefas. 

• Caso alguém não possa participar em pessoa,  
 tento descobrir formas alternativas para vocês  
 poderem participar. 

• Eu lidero a primeira e a última parte do encontro.  
 Na parte do meio do conselho de família vocês discutem  
 sem mim e sem outros profissionais presentes. 

• Providencio para que aqueles que devem ter o plano  
 escrito o recebam. 

• Geralmente também sou coordenador de conselho  
 de família em conselhos de família seguintes.
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