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Assuntos relacionados com a 

comparência escolar 
Informação para pais e pessoas que cuidam das crianças/jovens 
Aqui pode obter alguns fatos que necessita saber se habita em Newham e tem crianças de 

idade de escolaridade obrigatória. O Município de Newham quer apoiá-lo para assegurar 

que as suas crianças obtêm o melhor benefício da sua educação. Uma boa educação ajuda 

a ter melhores oportunidades na vida, melhores oportunidades de emprego e um poder de 

compra mais elevado. Ajuda as crianças a terem uma vida social melhor, terem mais 

confiança e a serem bons cidadãos que dão uma contribuição positiva para a sociedade. 

 

Os pontos em baixo sublinham os regulamentos em relação à comparência escolar.  

• A educação a tempo inteiro é obrigatória para todas as crianças entre as idades de 

5-17 anos (isto irá aumentar para a idade de 18 anos a partir de Setembro 2014). 

• A política do Município de Newham é para todas as crianças começarem a escola 

em Setembro do ano em que completarem cinco anos de idade.  

• Se concorrer para um lugar na escola mas não o aceitar, ser-lhe-á pedido que faça 

os arranjos necessários para assegurar que a sua criança está a receber educação 

a tempo inteiro apropriada para a sua idade, habilidades e quaisquer necessidades 

educacionais que ele ou ela possa ter.  

• Se educar a sua criança em casa, o Município irá verificar se a educação que está a 

providenciar é adequada.  

• Se matricular a sua criança numa escola independente ou religiosa, por favor 

notifique o Serviço de Comparência (os detalhes encontram-se em baixo), senão a 

criança poderá ser notificada com uma “criança que não está a ser educada” (CME). 

Isto iria envolver fazermos verificações para assegurar que a sua criança está a ser 

educada. 

• Uma vez que tenha aceite um local na escola é a sua responsabilidade assegurar 

que a sua criança comparece todos os dias, à hora marcada, sem ter dias de falta 

desnecessários. Os pais podem ser processados e condenados por lei se não 

levarem a sério esta responsabilidade.  

• Não são autorizados períodos de falta de comparência durante os trimestres.  

• Podem ser dados avisos de multa por retirar a sua criança da escola durante o 

período escolar ou por razões relacionadas por falta de comparência ou falta de 

pontualidade.  

• A quantia de cada aviso de multa é 60.00 libras esterlinas se for pago no período de 

21 dias, mas irá aumentar para 120.00 libras esterlinas se for pago no período de 28 

dias. Se esta quantia não for paga a acusação será automática.  

 

Se é recém-chegado ao país, nós damos-lhe as boas vindas. Se quiser aprender ou 

melhorar o seu inglês, pergunte na escola da sua criança e ser-lhe-á dada informação 

acerca de aulas locais.    

 

Para mais informação por favor contacte o serviço de gerência de comparência no: 

Telefone: 020 3373 0390 

Email:      attendance.management@newham.gov.uk 


