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Serviço de Inglês como Língua Adicional 
 
 

Comparência às Aulas: Informação para Pais 
 

Enquanto pai ou mãe compreenderá que é muito importante que o seu filho compareça às aulas 
regularmente e a horas. Qualquer ausência perturba a educação da criança e pode fazer com que a 
criança não seja capaz de recuperar partes essenciais da aprendizagem. Ainda que os professores 
procurem ajudar as crianças a recuperar matéria perdida, tal irá criar trabalho adicional para os 
professores. Quando os alunos chegam tarde, interrompem a aula. Eles podem também perder 
informação ou instruções importantes e ter mais dificuldade em participar na aula. 
 
 
Ausência por Motivos Médicos ou outros Motivos Autorizados 
Se o seu filho necessita de se ausentar da escola por motivos médicos ou outros motivos essenciais, é 
importante que contacte a escola por telefone ou através de uma nota escrita a explicar a ausência. 
(Notas de ausência traduzidas estão disponíveis na escola do seu filho para que as possa preencher e 
devolver à escola.) As ausências por motivos médicos ou outros motivos essenciais serão registadas 
como ‘ausências autorizadas’ no registo de comparência do seu filho. 
 
Os pais podem também fazer com que os seus filhos se ausentem da escola por outros motivos 
autorizados, tais como feriados religiosos, casamentos na família, lutos e por outros motivos de ordem 
familiar ou por motivos de compaixão. Estes serão registados como ‘ausências autorizadas’. Os pais 
deverão notificar a escola de tais ausências logo que possível para se assegurarem de que as ausências 
são correctamente registadas. Se tomar conhecimento de que uma ausência tenha sido registada de 
forma incorrecta, poderá solicitar que tal seja corrigido mais tarde durante o ano escolar. 
 
 
Ausência por outras Circunstâncias Excepcionais 
Outras ausências poderão ser autorizadas apenas em circunstâncias excepcionais. Se os pais quiserem 
solicitar permissão para ausência escolar por máximo de duas semanas por circunstâncias excepcionais, 
deverão fazer um pedido detalhado por escrito ao Director da Escola. 
 
A decisão de autorizar tais ausências depende do Director da Escola no seguimento das directrizes do 
Departamento de Crianças e Família. Os pedidos de ausências superiores a duas semanas serão 
encaminhados para o Departamento (Educativo) de Crianças e Família. 
 
 
Ausências Não Autorizadas 
Qualquer ausência que não seja por motivos médicos ou outros motivos autorizados será registada 
como ausência ‘não autorizada’ no registo de comparência do seu filho. 
 
 
Visitas de Herança Cultural 
As visitas de herança cultural podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento da língua, 
da cultura ou da família de uma criança ou jovem. Os pais que pensem realizar uma visita de herança 
cultural ao país de origem da sua família deverão em primeiro lugar procurar realizar essa visita no 
período de 12 semanas das férias escolares anuais. Se tal não for possível, deverão discutir quaisquer 
ausências planeadas com a escola o mais rapidamente possível. Ao discutir os seus planos com a escola 
irá ajudar a minimizar qualquer perturbação à educação do seu filho e permitir à escola ajudá-lo a 
tornar esta visita enriquecedora em termos educativos. Os professores de Inglês como língua adicional 
do seu filho poderão sugerir formas através das quais o seu filho poderá associar as experiências desta 
visita com a aprendizagem na escola contribuindo desta forma para o programa escolar. 
 


