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O que é expulsão?
Expulsão é quando o diretor da escola e o Diretor de 
Liderança Educacional mandam um aluno ir embora da 
escola e não retornar. A expulsão é um assunto sério. A 
escola fará todo o possível para ajudar seu filho antes 
que a decisão de expulsá-lo seja tomada. 

Os diretores podem expulsar alunos por dois motivos:

• Os alunos apresentam comportamentos 
preocupantes e graves, e os planos para administrar 
esses comportamentos não funcionam.

• Os alunos têm mais de 17 anos e não têm 
participado do aprendizado, ou seu comportamento 
afeta o aprendizado dos outros alunos. 

Os diretores irão refletir sobre como a escola tem 
apoiado o aprendizado do seu filho, levando em conta 
suas necessidades e origens, antes de decidirem 
expulsá-lo.

Antes de ocorrer a expulsão, o diretor irá contatá-lo para 
avisar que estão pensando em expulsar seu filho. Eles 
emitirão uma notificação por escrito sobre a provável 
expulsão, e convidarão você e seu filho para uma 
reunião, para apresentar os motivos e conversar sobre 
o que acontecerá se expulsarem seu filho. O diretor 
compartilhará todos os documentos relevantes com 
você. Você pode levar um acompanhante à reunião. 
O acompanhante pode oferecer suporte emocional ou 
prático a você e/ou ao seu filho. 

Após a reunião, você terá sete dias letivos para fornecer 
uma resposta à escola com os motivos pelos quais seu 
filho não deve ser expulso. O diretor usará esta resposta 
como parte do processo de tomada de decisão.

O que acontece se meu filho for expulso?
O diretor da escola e o Diretor de Liderança Educacional 
decidirão juntos se um aluno deverá ser expulso. Dentro 
de 24 horas após decidir expulsar um aluno, o diretor 
deve avisar o aluno e seus pais ou responsáveis, e 
notificar o Departamento de Educação de NSW.

Se seu filho tiver menos de 17 anos e for expulso 
por causa de seu comportamento, o diretor tem que 
encontrar uma nova escola ou um local alternativo dentro 
de 15 dias letivos, para que ele continue o aprendizado.

Se seu filho tiver mais de 17 anos, você e seu filho 
devem procurar opções para continuar o aprendizado ou 
fazer a transição para o trabalho.

Posso apresentar um recurso contra uma 
expulsão?
Sim, se você achar que o diretor da escola e o Diretor de 
Liderança Educacional tomaram uma decisão injusta ou 
não seguiram os procedimentos corretos. Consulte as 
Informações sobre recursos.

Há informações disponíveis sobre como defender seu 
filho, e também o Estatuto da Comunidade Escolar, que 
descreve as formas de se comunicar com as escolas.

Como faço uma reclamação?
Se estiver preocupado com a expulsão, com as decisões 
tomadas ou com o apoio oferecido, por favor, consulte 
o site para mais informações sobre como fazer uma 
reclamação. 

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/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
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/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
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

