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Comportamento dos alunos
Folha informativa para pais/responsáveis

Comportamento
Queremos garantir uma escola segura e feliz para 
seu filho. O suporte ao comportamento dos alunos 
é essencial para promover, incentivar e melhorar o 
desempenho e o bem-estar dos alunos. As escolas 
visam oferecer ambientes inclusivos de aprendizagem, 
que sejam colaborativos, acolhedores e coesos. O 
Estatuto da Comunidade Escolar descreve como 
isto acontece para pais, responsáveis, educadores e 
funcionários da escola. 

Estratégia de Comportamento dos Alunos
Nossa Estratégia de Comportamento dos Alunos 
(Student Behaviour Strategy) ajuda a construir um 
sistema inclusivo de educação, onde todos os alunos 
são reconhecidos, valorizados e cuidados, e onde todos 
os alunos podem atingir sua capacidade máxima de 
aprendizagem. Sabemos que os alunos que se sentem 
apoiados e protegidos têm mais chances de se conectar 
mais à escola e de participar ativamente do aprendizado.

Ambientes de aprendizagem positivos e respeitosos 
promovem bem-estar, compromisso e maior sucesso 
acadêmico. A Estratégia dá suporte a uma abordagem 
escola-família-comunidade preventiva, positiva e focada 
no aluno, na qual a consistência é fundamental. As 
necessidades de todos os alunos serão atendidas por um 
Cuidado Contínuo (Care Continuum).

Código de Comportamento para Alunos
O Código de Comportamento para Alunos (Behaviour 
Code for Students) descreve o comportamento exigido 
em todas as escolas públicas de NSW. A escola do seu 
filho também criará expectativas comportamentais a 
serem cumpridas. Os funcionários da escola do seu filho 
ensinarão e reconhecerão o comportamento exigido.

Comportamentos preocupantes 
Crianças e adultos jovens podem apresentar 
comportamentos difíceis às vezes, como parte normal 
de seu crescimento. Seu filho pode ter sido afetado pelo 
comportamento de outras pessoas, ou pode afetar outras 
pessoas com seu comportamento. Há informações 
disponíveis no site sobre o que fazer se seu filho lhe 
contar sobre problemas comportamentais na escola.

Mais informações
Se desejar saber mais sobre suporte ao comportamento 
ou se estiver preocupado com o comportamento do seu 
filho, entre em contato com a escola.

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/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-strategy/the-student-behaviour-strategy
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-teachers/the-care-continuum
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/policy-library/associated-documents/behaviourcode.pdf
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/policy-library/associated-documents/behaviourcode.pdf
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/issues-with-behaviour-at-school#sidenavigation_auto
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/issues-with-behaviour-at-school#sidenavigation_auto
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents

