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sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 

 
Caros Pais e Responsáveis 

 
Inquérito aos Pais 

 
Obrigado a todos aqueles que participaram da recente pesquisa de pais. Analisamos os resultados e agora 
podemos compartilhar com você alguns dos principais sucessos e os principais caminhos a seguir. 

 
2021 
Primeiro, aqui estão três áreas da pesquisa do ano passado que você nos disse que precisamos melhorar junto 
com o que fizemos sobre elas durante o ano. 

 Alguns de vocês não acham que temos expectativas altas o suficiente para seus filhos 
Compartilhamos metas para as crianças durante os dias dos pais e discutimos o progresso com os pais que 
podem estar preocupados com o progresso de seus filhos. Esta é uma área na qual precisamos continuar a 
trabalhar. 

 Alguns de vocês não sentiram que apoiamos o desenvolvimento pessoal mais amplo de seu 
filho 
Consultamos você sobre o programa Jigsaw e compartilhamos com você parte do trabalho que é feito na parte 
do programa Mudando-me, que analisa 

 Alguns de vocês disseram que precisamos ser melhores em deixar você saber o que seu 
filho está aprendendo ao longo do ano. 
Temos enviado boletins informativos regulares para que você saiba o que está acontecendo na escola e, mais 
recentemente, começamos a compartilhar boletins curriculares com você. 

 
2022 
Este ano, estes são três dos tcoisas que você nos disse que estamos fazendo bem: 

 Meu filho vai bem nesta escola. 
 Meu filho se sente seguro e feliz nesta escola. 
 A escola garante que seus alunos sejam bem comportados.  

 
Este ano, estas são as coisas que você gostaria de ver melhorar: 

 Meu filho sofreu bullying e a escola lidou com o bullying de forma rápida e eficaz. 
É importante para nós que todas as crianças estejam seguras na escola. A fim de abordar as preocupações que 
alguns de vocês compartilharam, garantiremos que, sempre que você compartilhar preocupações sobre seu filho 
estar sendo intimidado, comunicaremos muito claramente a você qual ação estamos tomando para resolver o 
problema. Entraremos em contato novamente com seu filho depois que o assunto for resolvido para garantir 
que não haja mais problemas e tomaremos outras medidas, se necessário. Garantiremos o registro cuidadoso 
dos incidentes para nos ajudar a identificar quaisquer padrões de comportamento. 

 O meu filho tem SEND (Necessidades Educacionais Especiais/Deficiências), e a escola dá-lhe 
o apoio de que necessita para ter sucesso. 
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Every child matters… every childhood matters. 

Garantiremos que nos encontremos com famílias de crianças com SEND a cada trimestre para compartilhar suas 
metas, atualizá-lo sobre o progresso e o suporte disponível. 

 A escola tem grandes expectativas para o meu filho. 
Em nossas reuniões com você, seremos mais claros sobre as expectativas do grupo de ano e o que esperamos de 
seu filho. 

 
Como escola, queremos melhorar continuamente, é por isso que seu feedback é tão importante para nós. 
Vamos atualizá-lo sobre o progresso que estamos fazendo e convidá-lo a nos dar mais feedback em uma data 
posterior. 

 
Muito obrigado por seu apoio contínuo 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


