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O que é uma advertência formal por um 
comportamento preocupante?
Comportamento preocupante é algo que alguém faz que 
pode causar – ou causou – dano ou perigo a si mesmo 
ou a outras pessoas. A advertência formal avisa o aluno 
que seu comportamento causou ou pode causar dano ou 
perigo a si mesmo ou a outras pessoas. Ela visa informar 
você e seu filho que o comportamento dele precisa 
melhorar.

A advertência formal é uma carta na qual está registrado 
o comportamento preocupante de seu filho. Seu filho não 
será suspenso neste momento.

O que acontece se meu filho receber uma 
advertência formal?
O diretor irá contatá-lo o mais rápido possível para lhe 
informar que está emitindo uma advertência formal. Ele 
conversará sobre como você e ele podem trabalhar 
juntos para ajudar seu filho. O diretor também lhe 
entregará uma cópia por escrito da advertência formal.

O objetivo da advertência formal é dar ao seu filho algum 
tempo para entender o impacto do comportamento dele e 
concordar com um plano de apoio. A escola dará a você 
e ao seu filho a oportunidade de se reunir com eles para 
conversar sobre o comportamento e planejar ou rever a 
ajuda que seu filho precisa.

A advertência formal por um comportamento 
preocupante fica válida por até 50 dias letivos. Durante 
este período, seu filho pode ser suspenso, se acontecer 
novamente tal comportamento. 

O que devo fazer se meu filho receber uma 
advertência formal?
Quase todas as crianças farão, às vezes, coisas 
que não seguem as regras da escola ou o Código 
de Comportamento para Alunos. Às vezes, quando 
isto ocorre, uma advertência formal é dada. Há mais 
informações disponíveis sobre o que fazer se seu filho 
estiver tendo problemas de comportamento na escola.

Se seu filho receber uma advertência formal, isto 
significa que há um comportamento que precisa de 
atenção. Seu envolvimento com a escola é muito 
importante para administrar o comportamento do seu 
filho e para planejarmos soluções juntos. Converse com 
o diretor da escola sobre a advertência formal e trabalhe 
com a equipe que está dando suporte ao seu filho para 
encontrar algumas soluções.

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

Às vezes, você pode precisar de ajuda extra para seu 
filho. Isto significa que talvez precise levar seu filho ao 
médico ou a outro profissional.

E se o comportamento ocorrer novamente?
Se o comportamento preocupante ocorrer novamente 
dentro de 50 dias letivos após a advertência formal 
original, o diretor pode decidir suspender seu filho. A 
decisão de suspender seu filho acontecerá somente após 
o diretor analisar o comportamento e as necessidades 
individuais dele e de outras crianças. Há informações 
disponíveis sobre suspensão de alunos.

O que devo fazer se eu ainda estiver 
preocupado?
Se estiver preocupado sobre o aprendizado, o 
comportamento ou o bem-estar de seu filho na escola, 
a melhor coisa a fazer é conversar com o professor, o 
assistente do diretor ou o vice-diretor. A maioria dos 
problemas pode ser resolvida conversando com as 
pessoas que conhecem seu filho e a situação. 

Às vezes, você precisa conversar com mais alguém. 
A escola pode lhe fornecer os dados de contato da 
secretaria de educação local, que talvez possa ajudá-lo. 
Talvez você possa também conversar com o médico do 
seu filho, se achar que pode haver motivos médicos para 
sua preocupação. 

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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