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Apresentando um recurso contra suspensão ou expulsão
Folha informativa para pais/responsáveis

O que é recurso?
Recurso é quando você solicita que uma decisão seja 
analisada novamente. Isto acontece porque você não 
está satisfeito com uma decisão que foi tomada.

Como faço para apresentar um recurso 
contra uma suspensão ou expulsão?
Você pode apresentar um recurso contra uma suspensão 
ou expulsão se acreditar que o diretor tomou uma 
decisão injusta ou não seguiu os procedimentos corretos. 
Alunos, pais e responsáveis podem preencher um 
formulário de recurso.

Os recursos podem ser apresentados à Secretaria de 
Educação local. A Secretaria de Educação local pode 
ajudá-lo a entender o processo. Eles podem também 
ajudá-lo a redigir o recurso. A escola do seu filho pode 
fornecer os dados de contato da Secretaria de Educação 
local.

Somente um recurso pode ser apresentado para cada 
decisão. A decisão sobre o recurso será feita por 
um Diretor de Liderança Educacional ou um Diretor 
Executivo de Desempenho Escolar, e levará de 15 a 20 
dias letivos para ser processada. Você será contatado 
quando o recurso for apresentado e quando a decisão 
for tomada. Se precisar de mais informações, pode 
contatar a Secretaria de Educação local onde o recurso 
foi apresentado. 

Resultado de um recurso contra suspensão

Se o recurso contra uma suspensão for mantido, e o 
tomador de decisão concordar com seu pedido, o diretor 
entrará em contato com você para garantir que seu 
filho retorne à escola o mais rápido possível. A decisão 
sobre o recurso será anotada no registro do seu filho, e a 
suspensão será retirada.

Se o recurso contra a suspensão não for aceito, e o 
tomador de decisão não concordar com seu pedido,  
seu filho permanecerá suspenso até a data determinada. 

Resultado de um recurso contra expulsão

Se o recurso contra uma expulsão for aceito, e o 
tomador de decisão concordar com seu pedido, o diretor 
precisará trabalhar com você para resolver quaisquer 
preocupações graves de segurança e implementar 
medidas para que seu filho possa retornar à escola.  
A decisão sobre o recurso será anotada no registro do 
seu filho, e a expulsão será retirada dos registros do seu 
filho.

Se o recurso contra uma expulsão não for aceito, e o 
tomador de decisão não concordar com seu pedido, pode 
haver outras opções para seu filho. Em alguns casos, 
pode ser decidido colocar seu filho em outra escola 
ou em um contexto alternativo mais adequado para as 
necessidades dele. O diretor trabalhará com você, caso 
isto ocorra.

Se o recurso contra uma expulsão não for aceito e 
seu filho tiver mais de 17 anos, você e seu filho devem 
procurar opções para continuar com o aprendizado ou 
fazer uma transição para o trabalho.

Como faço uma reclamação?
Informações sobre como defender seu filho estão 
disponíveis para os pais. Informações sobre como 
apresentar uma reclamação também estão disponíveis, 
se você ainda tiver dúvidas sobre o processo de recurso 
contra suspensão ou expulsão.

Informações sobre como se comunicar com as escolas 
são fornecidas no Estatuto da Comunidade Escolar.

Serviço de intérpretes por telefone
Se desejar contatar a escola e precisar de ajuda com o 
inglês, por favor, ligue para o serviço de intérpretes por 
telefone, no número 131 450, diga qual língua deseja, e 
peça ao atendente que ligue para a escola. O atendente 
colocará um intérprete na linha para ajudá-lo em sua 
conversa. Este serviço não lhe será cobrado.
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

