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Bem-vindo à Glade Primary School 
 
Este é um breve guia para informá-lo sobre os principais aspectos que deve saber, agora que 
o seu filho é um aluno em Glade. 
 
 

Horário Escolar 
 
8h40 – 8h50   Os professores estão na área de recreio 
8h50    Início das aulas 
12h00 – 13h00  Almoço 
13h00 – 15h15  Aulas 
15h15   Encerramento da escola 
 
 

Ausências/Atrasos 
 
Por favor, certifique-se de que o seu filho chega a horas à escola. As crianças devem chegar a 
partir das 8h40 e sempre até às 8h50, altura em que toca a campainha e as crianças entram 
para as aulas. As crianças que chegarem depois da chamada das 8h50 devem dirigir-se 
primeiro à secretaria da escola para que possam ser registadas e efectuados os preparativos 
para as refeições. 
 
Somos obrigados a registar todas as faltas e atrasos. Uma falta será marcada como 
justificada por motivos médicos ou prática religiosa. Uma falta será marcada como 
injustificada quando não for apresentado motivo válido ou se não estiver de acordo com as 
categorias acima. 
 
Os pais não têm autorização para levar as crianças de férias durante o ano lectivo. No 
entanto, pode requerer uma licença especial que será autorizada para os motivos seguintes: 
 

• Os pais são pessoal de serviço ou outros funcionários impedidos de fazer férias durante 
as férias escolares. 

• Uma família precisa de passar tempo junta para se apoiarem uns aos outros durante ou 
após uma crise familiar. 

• Os pais estão sujeitos a esquemas de férias inegociáveis rígidos e são fornecidas provas 
para este efeito. 

 
Serão emitidas notificações de multas aos pais cujas crianças, durante um ano lectivo, 
tenham cinco dias ou mais de faltas injustificadas. As multas serão de £60 por progenitor por 
criança. Por favor, contacte o Director da escola caso precise de mais informações. Os pais e 
encarregados de educação têm ao seu dispor uma brochura de orientação. 
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Uniforme Escolar 
 
Todas as crianças são obrigadas a usar o uniforme escolar. Todas as crianças devem ter uma 
camisola ou casaco de malha da escola. As camisolas, pólos, casacos polares e casacos de 
malha podem ser encomendadas em www.schooluniformsplus.co.uk e são entregues em 
sua casa. Não temos uniformes armazenados na escola. 
 

Rapazes: Calças cinzentas ou pretas (ou calções no período de Verão) 
Camisas/pólos azuis ou brancos (com colarinho) 
Meias pretas, cinzentas ou azuis 

 
Raparigas: Saias ou calças pretas ou cinzentas (ou calções no período de Verão) 

Camisas/pólos azuis ou brancos (com colarinho) 
Meias ou collants pretos, cinzentos, azuis ou brancos 
Vestidos de verão azuis em xadrez ou azuis às riscas 

 
O calçado deve ser sapatos ou sapatilhas pretos simples. Devem ser pretos simples, sem 
quaisquer outras marcas, lisos ou praticamente lisos e devem ser adequados para o seu filho 
correr no recreio. 
 

Equipamento de EF: Calções pretos e t-shirt branca. 
 Sapatos de lona ou sapatilhas para as actividades exteriores. 

As sapatilhas devem ter a sola adequada para garantir uma boa 
aderência. 
Fato de treino simples para usar sobre o equipamento de EF, 
durante o tempo frio. 

 
O equipamento de natação é composto por tangas ou calções de banho para os rapazes e 
fatos de banho (não bikinis) para as raparigas. Todas as crianças devem ter uma touca de 
natação. As crianças devem ter um saco de cordão individualizado para guardar o seu 
equipamento de EF. 
 
Cabelo 
 
É pedido a todas as crianças, raparigas e rapazes, que prendam o cabelo, quando o 
comprimento assim o permitir. Isto deve-se tanto a motivos de saúde e de segurança, bem 
como para terem um aspecto elegante e pronto para a escola. O cabelo tem de estar preso 
em EF. Na natação, exigimos que todas as crianças usem uma touca de natação. As crianças 
não devem apresentar penteados radicais, tal como cristas ou secções do cabeço rapadas. 
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Jóias e Objectos de Valor 
 
As únicas jóias que podem ser usadas na escola são brincos simples para orelhas furadas (um 
pequeno brinco por orelha). Todas as outras jóias não são permitidas. No caso de as crianças 
serem enviadas para a escola com brincos que não possam ser removidos porque as suas 
orelhas foram furadas nas últimas seis semanas, então os pais devem providenciar fita para 
tapá-los durante as aulas de EF. A perda dos bens das crianças na escola pode ser 
perturbadora e os acidentes causados por crianças pisarem brincos durante a EF devem ser 
evitados. Podem ser usados relógios de pulso na escola. 
 
Por favor, lembre-se de assinalar de forma visível todos os sacos, uniformes e 
equipamentos de EF com o nome do seu filho. A escola não pode aceitar a 
responsabilidade por objectos de valor e jóias trazidas para a escola pelas crianças. 

 
 
Refeições Escolares 
 
As cozinhas da nossa escola fornecem refeições escolares que são saborosas e equilibradas 
de forma saudável. A ementa muda todas as semanas, mas as crianças têm a opção todos os 
dias entre carne/peixe ou uma alternativa vegetariana. As crianças podem escolher os 
vegetais ou salada para acompanhar a sua refeição e está sempre disponível fruta 
juntamente com a sobremesa diária. As refeições escolares representam um excelente 
investimento. As ementas são enviadas para casa no início de cada período, mas também 
são exibidos na zona de recepção da escola se precisar de um lembrete. 
 
É frequente que as crianças comam refeições escolares ou pré-embaladas e que não variem 
durante a semana. 
 
Todas as refeições devem ser pagas utilizando o ParentMail (www.parentmail2.co.uk) 
antecipadamente. Os pais podem carregar a conta do seu filho usando um cartão de débito 
ou de crédito, PayPal ou em dinheiro na secretaria da escola. Todos os carregamentos 
devem ser, no mínimo, de £10 por criança. 
 
As crianças cujos pais recebam Rendimento Mínimo Garantido (Income Support) ou Subsídio 
de Desemprego com Base no Rendimento (Income Based Job Seekers Allowance) têm direito 
a refeições escolares gratuitas. O formulário de inscrição encontra-se disponível na 
secretaria. 
 
As refeições pré-embaladas são providenciadas no refeitório escolar ou nas salas de aula à 
hora do almoço. As crianças não devem trazer recipientes de vidro ou refrigerantes para a 
escola. 
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Refeições Ligeiras 
 
As crianças podem trazer uma peça de fruta para uma refeição ligeira no recreio. É dada 
uma peça de fruta gratuitamente a cada criança no intervalo da manhã, caso estas o 
desejem. As crianças não devem trazer doces ou chocolate para a escola. 
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Água 
 
É dada uma garrafa de água a todas as crianças que pode ser cheia com água para trazer 
para a escola e beber durante o dia escolar. Também existem fontes de água em vários 
pontos na escola. Por favor, coloque apenas água na garrafa de água do seu filho, e não 
polpas, dado que as polpas ou os sumos podem manchar se forem entornados. 
 
 

Acidentes na Escola 
 
É mantido um Estojo de Primeiros Socorros totalmente equipado na sala médica. Vários 
membros do pessoal possuem um Certificado de Primeiros Socorros actual. Em caso de 
emergência, iremos inicialmente contactar os pais, mas se isto não for possível, o Director da 
Escola irá actuar mediante o conselho de um Responsável Médico. Todos os incidentes que 
envolvam o seu filho ‘bater’ com a sua cabeça serão sempre comunicados aos pais por carta 
ou telefone. 
 
 

“Bullying” 
 
O “bullying” é tratado como uma prioridade na escola e gostaríamos de pedir aos pais que 
contactem a escola directamente se suspeitarem da ocorrência de “bullying”. Os pais serão 
contactados imediatamente no caso de o seu filho estar envolvido em “bullying”. 
 
 

Visitas dos Pais à Escola 
 
As visitas dos pais à escola são bem-vindas. As visitas informais são melhores se efectuadas 
depois das 15h15, quando as aulas terminam. As visitas formais podem ser combinadas 
telefonando para a secretaria da escola antecipadamente. As reuniões com o Director da 
Escola podem ser marcadas da mesma forma. 
 
 

Bicicletas 
 
É permitido às crianças levarem as suas bicicletas para a escola de manhã e depois deixá-las 
no barracão para bicicletas da escola. Gostaríamos de pedir que as crianças usassem 
capacetes quando chegarem ou saírem à escola de bicicleta. Por questões de segurança, não 
é permitido às crianças andar de bicicleta no recinto da escola. 
 
 

Fumar 
 
Não é permitido fumar nas instalações da escola. Por favor, não fume junto aos portões da 
escola ou da vedação da escola. 
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Procedimento de Reclamações 
 
Se tiver motivos de preocupação relativamente ao seu filho, é sempre sensato, em primeiro 
lugar, procurar o conselho do professor da turma. Serão feitas todas as tentativas para 
resolver os ‘problemas’ de forma rápida e ponderada. 
 
No caso de a sua preocupação persistir, é melhor marcar uma reunião para falar com o 
Director da Escola. Mais uma vez, serão feitos todos os esforços para resolver o problema de 
forma rápida e eficaz. As reclamações de natureza mais grave devem ser feitas por escrito e 
entregues ao Director da Escola. Se estiver insatisfeito relativamente ao modo como a sua 
reclamação foi tratada, deve escrever ao Presidente da Administração através da escola. 
Todas as reclamações são tratadas de forma confidencial e justa. (Uma cópia do 
procedimento de reclamação, completa e detalhada, pode ser obtida mediante solicitação 
na secretaria da escola). 
 


