
Informação a respeito de tradução para os pais que não falam inglês  
 
 
Uma das funções do Serviço Educacional Social é promover assiduidade 
escolar e apoiar escolas a proteger os alunos. O serviço tem conhecimento 
que algumas informações importantes podem não estar disponíveis aos pais 
e responsáveis residentes em Bournemouth, dos quais o inglês não é a 
primeira língua; ou que tenham sido realocados de um país com praticas e 
sistemas escolares diferentes. Nós desenvolvemos a seguinte informação 
para tradução e distribuição se necessário:  
 
Com que Idade meu filho pode começar a estudar?  
 
A criança pode começar a estudar a partir de Setembro após o seu 4º 
aniversário, e deve estar legalmente inscrita em uma escola no começo do 
período escolar após o seu 5º aniversário. A não ser que os pais estejam 
promovendo uma educação alternativa.  
 
A criança, que for eletivamente educada em casa ou freqüentar uma escola 
independente/privada, deve permanecer no ensino até a última sexta-feira 
de Junho 2013, isso até a última sexta-feira de Junho seguinte ao 
aniversário de 17 anos. A idade limite irá aumentar novamente em 2015 
para o mês de Junho seguinte ao aniversário de 18 anos. 
 
Como encontrar uma escola para a sua criança?  
 
Uma vez que você tenha conhecimento do endereço aonde você reside, você 
será avisado a contatar o serviço de admissão escolar que fica localizado na 
prefeitura de Bournemouth. Eles lidam com o acesso e dúvidas escolares. 
Existem informações separadas para crianças com idade (4-11 anos), e para 
escola secundária crianças com idade entre (11-16/18 anos). 
 
Brochura para escola primária e formulários estão disponível online no link: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Ap

plyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Informação a respeito da escola secundária e formulários estão disponíveis 
no: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Ap

plyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Uma cópia desses documentos podem ser vistos na biblioteca local e no 
centro de atendimento ao cliente. A seção do Serviço de informação para 
crianças está aberta de segunda a sexta de 09:00 as 16:00 Tel: 01202 456223 
na prefeitura, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY.  
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Documentos necessários para matricular uma criança em uma escola em 
Bournemouth se você está vindo de fora do Reino Unido: 
 
Para crianças de qualquer idade sem vaga escolar chegando a Bournemouth 
de fora do Reino Unido, os documentos deverão ser fornecidos ao centro de 
atendimento ao cliente na prefeitura de Bournemouth. Os documentos 
necessários são: passaporte dos pais ou responsáveis, passaporte da criança, 
e comprovante de endereço em Bournemouth onde você está residindo. 
 
Início das aulas em uma escola em Bournemouth: 
 
Uma vez que o requerimento por uma vaga for feito, uma carta de 
confirmação será enviada aos pais ou responsáveis pelo serviço de admissão, 
pedindo que a escola seja contatada antes do início das aulas. 
 
A carta terá a data que seu filho deverá começar as aulas para reservar a 
vaga. 
 
Escolas em Bournemouth encorajam pais/responsáveis e o aluno a visitar a 
escola e conhecer o Professor Titular antes do início as aulas. 
 
Esta visita irá permitir que você conheça a escola, tire suas dúvidas além de 
proporcionar a oportunidade de informar a escola de qualquer necessidade 
médica ou de aprendizado do aluno.  
 
Comparecimento: 
 
Uma vez que a criança tenha sido registrada em uma escola em 
Bournemouth é exigido por lei que pais / responsáveis se certifiquem que 
suas crianças compareçam a escola regulamente. Se o pai ou responsável 
falhar em fazê-lo, eles poderão ser processados em corte criminal ou 
emitido uma multa, sujeito a penalidade de até £2500. 
 
Além de se certificar de que a criança compareça as aulas regularmente, é 
importante que eles compareçam pontualmente. Todas as escolas tem o seu 
próprios horários de início e término diário, favor contatar a escola pra 
saber os horários específicos. Se sua criança atrasar mais de 10 minutos ela 
perderá o assentamento, o atraso não será autorizado e irá afetar a 
freqüência do aluno. 
 
O que fazer se o aluno não estiver se sentindo bem? 
 
Os pais ou responsáveis deverão contatar a escola no primeiro dia de 
ausência da criança e informar sobre a enfermidade e qual a data provável 
de retorno da criança as aulas. 
 
Se os pais não contatarem a escola, a escola então entrará em contato com 
os pais por telefone ou por escrito. 



Se o aluno tem uma ausência contínua por causa de uma enfermidade, a 
escola então solicitará por escrito que o GP ou hospital confirme a ausência 
por motivo de enfermidade e verificará se o apoio na escola é necessário. 
 
Consultas médicas: 
 
Não é aconselhado que pais e responsáveis marquem consultas médicas 
durante o horário escolar. Quando for inevitável, a escola irá requerer uma 
cópia da declaração de consulta para permitir que eles autorizem a 
ausência. 
 
Férias: 
 
A escola pode concordar com a autorização de férias por cumprimento 
religioso, mas apenas será autorizado no(s) dia(s) de cumprimento. Se os 
pais quiserem que o aluno saia da escola durante horário das aulas por 
qualquer outro motivo, isso poderá ser autorizado apenas pela escola, 
normalmente o Professor Titular. 
 
A escola tem o arbítrio de autorizar o máximo de 10 dias de aula por ano em 
circunstâncias excepcionais. 
 
É pouco provável que a escola autorize férias durante o primeiro período em 
que o aluno estiver iniciando em uma nova escola. 
 
Todas as escolas tem padrões de autorização de férias e os pais ou 
responsáveis devem completar os formulários de solicitação o mais rápido 
possível antes de marcarem ferias. 
 
Escolas consideram a pauta de freqüência as aulas e se eles irão perder 
pontos chaves de aprendizado ou provas. Caso as férias não forem 
autorizadas, e mesmo assim usufruídas, uma penalidade e uma multa 
poderá ser emitida por aluno para cada um dos pais.  
 
Pais devem estar cientes que o nome do aluno talvez seja apagado do 
registro se ele não comparecer a escola dentro de 20 dias da data 
combinada ou do período de ausência assentado. 
 
Crianças menores de idade escolar: 
 
Existe uma variedade de opções incluindo; babás, berçário e provisão pré 
escolar, com financiamento para todas as crianças com idade entre 3 e 4 
anos. A informação também está disponível no Centro Atendimento ao 
Cliente. 
 
Jovens regulamentados acima da idade escolar: 
 

Jovens podem acessar “Conexions” a partir dos 13 anos, este serviço 
fornece conselho para as carreiras e a educação continuada e pode ajudar a 



identificar a aplicação ao “6th form ou College”. Para a agência mais 
próxima visite: http://www.connexions-bdp.co.uk ou Tel – 0800 358 3888. 

Trabalhando enquanto se esta na escola: 

Há leis rigorosas a respeito de onde, por quanto tempo e que tipo de 
trabalho uma criança poderá fazer enquanto estudante. 

Apenas alunos com 13 anos ou mais poderão trabalhar, porém não mais de 
12 horas por semana escolar e ficando restrito a em certos cargos. 
Formulários, permissão de trabalho e maiores informações podem ser 
obtidos através do oficial empregatório infant no 456351 ou do 
www.bournemouth.gov.uk. 

Saindo da escola ou se mudando: 

Se o aluno deixar a escola por qualquer razão, a escola deve ser informada a 
respeito de onde o aluno continuará a estudar inclusive se a criança mudar 
para o exterior. A razão disso, é que se o aluno não estiver na escola, a 
escola deve informar as autoridades locais e o aluno será considerado como 
desaparecido. Bournemouth Borough Council terá que investigar o 
desaparecimento da criança visitando sua residência, escrevendo para o 
endereço da família e através de inquéritos. Favor se certificar de que a 
escola sabe de toda a informação possível quando seu filho sair de uma 
escola. 

Educação seletiva em casa: 

Os pais ou responsáveis podem fazer a escolha de não mandar suas crianças 
para a escola ou promover em sua própria residência ou em outro local. Isso 
é chamado Educação Seletiva em Casa. Se o aluno está comparecendo a 
escola, os pais ou responsáveis devem comunicar a escola por escrito que 
eles estão retirando o aluno da escola para educá-lo em casa. A equipe de 
admissão da prefeitura irá enviar formulários e você pode então registrar 
seu filho no esquema de educação em casa. 

Uma vez que a criança é registrada para Educação Seletiva em Casa essa 
educação deve ser promovida pelos pais e inspecionada por um inspetor de 
Educação Seletiva em casa. O professor entrará em contato com os pais / 
responsáveis para inspecionar essa criança e ver se o ensino é eficiente e 
adequado. Maiores informações a respeito de Educação Seletiva em Casa 
serão enviadas aos pais, pelo serviço de admissão, no momento em que eles 
registrarem o aluno. Existe também a brochura disponível no Bournemouth 
Bourough Council Website: 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  
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O direito de afastamento do Ensino Religioso: 

Pais/responsáveis têm o direito legal de afastamento de seus filhos do 
Ensino Religioso. 

As escolas, entretanto, são aconselhadas a informar aos pais/responsáveis 
do direito e têm que se certificar que eles têm o conhecimento da natureza 
do conteúdo do “RE Syllabus” (programa de estudos do Ensino Religioso), 
bem como seus objetivos e metas. 

O uso do direito de afastamento deve ser de responsabilidade dos pais (ou 
os próprios alunos se eles tiverem mais de 18 anos), e deve estar claro se 
isso se aplica a todo o tópico ou apenas algumas partes dele.  

O direito de afastamento não se estende a outras áreas da grade curricular 
onde é possível ter o aspecto religioso discutido como Historia ou 
Citizenship. 

Quando os alunos são afastados do Ensino Religioso, a escola tem a função 
de supervisioná-los, porém não de prover ensino adicional que incorra em 
custos extras. Alunos normalmente são mantidos no recinto escolar. 

(Sessao 71, Schools Standards and framework Act, 1998) 

Outros Serviços de Educação: 

O serviço de educação oferece apoio a crianças que precisam de ajuda extra 
no aprendizado ou comportamento. Se você acredita que sua criança 
poderia precisar desses serviços, eles podem ser obtidos através da escola 
conversando com o professor. 

Serviços de EMTAS: 

O serviço de educação provém apoio as escolas quando o inglês não é a 
primeira língua do aluno. Esse serviço procura promover suporte as escolas e 
ajudar os alunos a se integrarem. Seria de grande ajuda para as escolas e os 
serviços de EMTA, saber se o aluno está deixando a escola. Isso não é uma 
prática com intenção de discriminar o aluno que poderia apenas estar 
freqüentando a escola por período limitado, mas uma forma de está apto a 
identificar a provável necessidade da criança ao suporte em longo prazo. 

Exclusões no Auxílio: 

Se a criança tiver mau comportamento na escola, existem várias punições 
para lidar esse com esse tipo de comportamento. O último recurso da escola 
é de suspender a criança (não permitir que a criança freqüente as aulas). 
Suspensão pode acontecer por um período determinado. 



Se o período determinado é de 1 a 5 dias– a criança deve está em casa 
durante as horas escolares nos dias de suspensão, e o ensino não será 
provido pela escola. 

Se a suspensão pode durar 6 dias ou mais – O aluno deve freqüentar 
educação alternativa, organizada pela escola no dia da suspensão. 

Se o mau comportamento se repetir ou se o incidente for sério, a escola 
pode decidir suspender a criança permanentemente. A escola pode também 
oferecer a mudança para uma escola diferente como forma de evitar uma 
suspensão permanente. A escola irá convidar os pais/responsáveis para uma 
reunião e explicar as ações a serem tomadas. 

Se a criança estiver permanentemente suspensa uma apelação poderá ser 
feita aos Diretores da escola e aconselhamento poderá ser encontrado 
através no Serviço de Trabalho Social Educacional – 01202 456179. Se após o 
processo de apelação, a suspensão for mantida a criança precisará 
freqüentar uma escola alternativa e ou provisória. 

Proteção a criança: 

Existem leis rigorosas para proteção a criança contra danos, e cada escola 
ou outras organizações que trabalham com o aluno, devem ter um 
funcionário designado para a proteção da criança e procedimento a ser 
seguido se a criança ou adulto tiverem preocupações relacionadas. A sua 
escola deve informar a quem procurar se você estiver interessado. 

Políticas de Bullying e conduta na escola: 

Cada escola em Bournemouth deve trabalhar efetivamente para tentar 
prevenir e lidar com “Bullying” dentro escola. O governo define bullying 
como: “Atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo (do inglês bully, tiranete ou valentão) ou 
grupo de indivíduos causando dor e angústia, sendo executadas dentro 
de uma relação desigual de poder” 

De acordo com pesquisas o Bullying raramente pára, a não ser que algo 
mude. Para o estudante de certa forma(s) ele administra o problema; já 
para o autor e suas atitudes precisa da intervenção da escola. 

Escolas estão cientes disso, e que se o aluno estiver sofrendo qualquer 
forma de bullying os encorajará a procurar apoio do corpo docente da escola 
em seu favor. As escolas e a polícia estão cientes do bullying via “e” 
tecnologia (internet) e estão trabalhando para reeducar os jovens de uma 
forma que possa previní-lo. 

Crianças que não estão sobre a guarda dos pais ou parentes próximos: 

O amparo individual acontece quando a criança menor de 16 anos (18 anos 
de idade se deficiente) é feita por alguém que não seja pai/mãe ou 
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“parente próximo”. Isso deve ser combinado entre os pais e responsáveis, 
por 28 dias ou mais. Parentes próximos são definidos como 
padrasto/madrasta, avós, irmãos, irmãs, tios e tias (Com ou sem laços de 
sangue, por afinidade ou casamento). Mesmo que a criança esteja sendo 
tratada dessa forma a prefeitura de Bournemouth deve ser comunicada para 
visita, de modo que possa certificar que a criança esta segura. 

Mais informações disponíveis acessar: 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fost
ering/PrivateFostering.aspx 

Ou contate o Assessment & Safeguarding Team, Children’s Social Care, 79 
Lansdowne Road, Bournemouth, BH1 1RP, Tel - 01202 458101 

Outras perguntas freqüentes: 

Como eu escolho uma escola para o meu filho? 

Aonde posso conseguir mais informações a respeito de escolas em 
Bournemouth? 

Como me inscrevo e quando? 

O que acontece depois que a aplicação for concluída? 

Há algum auxílio disponível para crianças com necessidades especiais de 
aprendizagem ou deficientes? 

Existe ajuda com custos de uniforme disponível? 

Como chegar a escola?  

Existe auxílio com o custo da passagem? 

Quais são as datas do período escolar? 

Todas essas perguntas podem ser respondidas no: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Ap

plyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 
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