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Presença = Sucesso

O nosso objectivo na Southchurch High é para que cada aluno seja assíduo e pontual.
Ter uma presença assídua aumenta as oportunidades de aprendizagem e os pais e encarregados de
educação têm um papel vital na promoção de atitudes positivas ao bom aproveitamento escolar.
Há evidências que mostram que os alunos que frequentam a escola regularmente têm mais sucesso
académico e socialmente dos que não frequentam regularmente a escola . Pedimos carecidamente
o apoio dos pais e encarregados de educação para que garantão que seu educando:

· esteja presente em todas as atividades escolares e que evite ficar em casa
desnecessariamente

· chegue à horas na escola
A meta de presença escolar miníma é de 96% para cada aluno. Cada aula é importante porque
conta como umo compromisso e um aprendizado, que terá um impacto positivo na realização e
progresso do aluno. A tabela abaixo mostra o impacto que as faltas e os atrazos fazem ao longo de
um ano lectivo

A escola quer recompensar os alunos com a melhoria da assíduidade e pontualidade de varias
maneiras. Cada período os alunos recebem ceretificados de presença que são referênciados por
cores: dourado (100%), pratiado (98-99%), bronze (96-97%) e roxo (para melhoria). Além disso,
temos competições entre turmas; recompensas na assêmbleia que são: tomar o pequeno almoço
com o Direitor da escola; passeios e vales de compras.

Entretanto, a maior recompensa de todas é saber que você como pai e encarregado de educação
está a dar ao seu filho(a) a melhor chance possível de sucesso acadêmico na escola.

Percentagem Descrição Faltas por ano Número de aulas
perdidas

Semanas perdidas

100% Excelente 0 0 0

98-99% Muito bom 2– 4 dias Até 20 Quase 1 semana

97% Bom 5.5 dias Até 27.5 Mais que 1
semana

96% Suficiente 7.5 dias Até 37.5 1.5 semana

93-95% Motivo para
preocupação

9.5 -13 dias Até 65 Quase 2.5
semana

91-92% Insuficiente 14—17 dias Até 85 Quase 3.5
semana

Até 90% Ausência
persistente

19 dias ou mais Mais que 95 4 semanas ou
mais
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Perguntas e respostas

O que fazer caso se o meu educando tenha que se ausentar da escola?

Tente incentivar o seu filho(a) a frequentar a escola, se não para todo o dia, mas pelo menos para
as sessões de manhã ou à tarde. Existem duas sessões legais de registo por dia. Se o seu filho(a)
realmente não conseguir ir à escola, você deve deixar uma mensagem com o Diretor de
Atendimento em 01702 415300 antes 8h30 da manha em cada dia de falta.
No retorno à escola, solicitamos que você justifique por escrito o motivo de ausênsia seu filho(a).
Você também pode ser obrigado a fornecer provas, tais como cartões de marcação médicos. Ao
retornar às aulas o seu filho(a) terá uma reunião com o seu Direitor de Turma, onde terão que
entregar as suas provas e justificações de falta.

A quem contactar quando você sabe que o seu filho(a) vai estar ausente com antecedência?

Nós pedimos que, sempre que for possível você marque as consultas de rotina e outros
compromissos fora do tempo de aulas. Se isso não for possível, você deve entrar em contacto com
o Diretor de Atendimento para informar e justificar por que é que o seu filho(a) estará ausente. Por
favor telefone, mande e-mail, justifique por escrito ou apresente o cartão da consulta confirmar a
falta. Na maioria dos casos a criança deve ir às aulas antes de se ausentar e voltar para a escola
assim que for possível.

Por que razão é que vamos autorizar a ausência?

Para autorizar uma ausência é necessário uma nota escrita por um dos pais ou encarregados de
educação e evidência médica se for possível, antes de podermos tomar uma decisão. É dentro do
critério da escola se a ausência é autorizada ou não. A presença atual do seu filho(a) vai ser levada
em conta quando a decisão for tomada. Por favor, note que férias durante o período escolar não
serão autorizadas .

Em que consiste uma ausência não autorizada?

Se não formos informados de uma ausência antes das 8:30 da manhã e se não recebermos uma
explicação por escrito, vamos fazer o registo como uma falta ' não autorizada' .
Se o seu educando recebe um certo número de faltas não autorizadas, vamos ter que fazer um
encaminhamento para as Autoridades Locais, que vão considerar a emissão de uma multa. Nós não
vamos autorizar ausências por razões tais como fazer compras, uniforme, aniversários, passeios etc.
Se os pais e encarregados de educação desejam que o seu educando se ausente por outras razões,
como uma despedida, eventos especiais de família ou para participar em competições desportivas
ou musicais etc. um formulário deve ser feito por escrito e com antecedência, sempre que possível,
ao Diretor de Atendimento.

Por que é que o meu filho(a) está a ser questionado(a) sobre a sua presença durante o tempo de
registo?

Os Direitores de turma irão incentivar os alunos a ir à escola todos os dias. Após cada falta o
Direitor de turma terá uma reunião com o seu filho(a). Os detalhes da falta serão gravados e serão
encaminhados juntamente com as provas ao Diretor de Atendimento.
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Como posso garantir que meu filho venha a aprendar a matéria perdia
devido a sua ausência?

Ao retornar à escola o seu filho(a) vai se reunir com o seu Direitor de turma. Parte da reunião será
discutir como e quando o seu filho poderá recuperar a matéria perdida. É da responsabilidade do
seu filho(a) que as matérias e trabalhos em atrazo estejam concluídos.

Por que é que eu estou sendo chamado para uma reunião quando o meu filho(a) tem
participação superior a 90%, isso é bom ou não?

Não, 90% é quase quatro semanas de estudos perdidos por ano! Há uma clara ligação entre o
progresso e a presença. Estudos mostram que os alunos que faltam 50% das aulas têm uma chance
de apenas 3% de atingir 5 A *-C GCSE. Queremos saber por que é que o seu filho(a) já perdeu até
10% de aulas?

Posso levar o meu filho(a) de férias durante o tempo de aulas?

Não, nós não podemos autorizar férias durante o ano lectivo. Na sequência das alterações na
Educação (Registo dos Alunos) Regulações de 2013, os Direitores não poderão garantir autorizações
de ausencia durante o ano lectivo, só em casos excepcionais. Se a decisão de não autorizar for
tomada, uma carta será enviada para o pai ou encarregado de educação confirmando esse fato e
alertando que uma notificação da penalidade de multa pode ser emitida.
Se o aluno for de férias sem autorização , a escola vai fazer o seu pedido às Autoridades Locais
que decidirão se a emissão do aviso de penalidade. será feito ou não. A pena atual é de £60 que
pode aumentar a £120 (se não for paga no prazo de 21 dias) para cada um dos pais de cada criança
tirada da escola.

Pontualidade

Os pais e encarregados de educação dos alunos que chegarem atrasados à escola receberão um
“SMS" a informar-lhes que os seus educados chegaram atrasados e que eles têm uma detenção de
30 minutos depois da escola. A escola leva a reposablidade de salvaguardar os alunos muito a sério.
Se os alunos não chegarem até as 09:15 e não temos conhecimento de qualquer ausência, você
receberá uma “Chamada de Ausência Primária". Se não conseguirmos contacta-lo, deixaremos
uma mensagem de texto. As chamadas são feitas em base diárias, mesmo quando o seu filho
esteve ausente nos dias anteriores.

A horas O seu filho(a) tem o melhor começo possível para o dia

1 minuto de atrazo O seu filho(a) chega depois de a maioria dos alunos e sente-se inquieto

5 minutos de atrazo 5 minutos por dia = 3 dias de aprendizagem perdidos por ano

10 minutos de atrazo 10 minutos por dia = 6 dias de aprendizagem perdidos por ano

15 minutos de atrazo 15 minutos por dia = 9 dias de aprendizagem perdidos por ano

30 minutos de atrazo 30 minutos por dia = 18 dias de aprendizagem perdidos por ano


