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O que é suspensão?
Suspensão é quando a escola pede que um aluno não 
frequente a escola durante determinado período. Alunos do 
Jardim de Infância (Kindergarten) ao 2º ano (Year 2) podem 
ser suspensos por até 5 dias letivos, e alunos do 3º ano 
(Year 3) ao 12º ano (Year 12) podem ser suspensos por até 
10 dias letivos. 
Os diretores podem suspender um aluno quando o 
comportamento deste aluno tiver causado dano ou 
colocado alguém em perigo, e a segurança de outra pessoa 
estiver em risco. Os diretores podem suspender um aluno 
quando já tiverem tentado controlar o comportamento 
preocupante dele de outras formas, e a escola precisar 
de tempo para planejar formas de suporte em relação 
a esse comportamento e para estabelecer medidas de 
segurança. Os diretores devem levar em consideração o 
comportamento e as necessidades do aluno ao decidir pela 
suspensão. 
Antes de ocorrer a suspensão, o diretor deve fornecer 
uma advertência formal pelo comportamento preocupante. 
Se o comportamento for grave ou representar um risco à 
segurança, seu filho pode ser suspenso sem a advertência 
formal.  

O que acontece se meu filho for suspenso?
No prazo de 24 horas após decidir suspender o aluno, o 
diretor deve avisar verbalmente o aluno, se for apropriado, 
e avisar os pais ou responsáveis por escrito, se possível. 
Você e seu filho devem ter a oportunidade de se reunir com 
a escola para responder à suspensão. A escola trabalhará 
com você nas estratégias e suportes que podem ser 
implementados para ajudar seu filho.  
Durante a suspensão, seu filho não poderá ir à escola. A 
escola oferecerá suporte ao seu filho para que ele continue 
aprendendo durante a suspensão, e manterá contato com 
você e seu filho. A folha de Dicas de Bem-Estar pode 
ajudá-lo a dar suporte ao bem-estar do seu filho durante a 
suspensão.

Prolongamento da suspensão
Se a suspensão não fornecer tempo suficiente para planejar 
os suportes, ou se houver um risco contínuo de segurança 
que ainda não tenha sido controlado, o diretor da escola 
pode prolongar a suspensão, após conversar com o Diretor 
de Liderança Educacional. Os pais/responsáveis serão 
notificados antes do final da suspensão se o prolongamento 
for aprovado.

Posso apresentar um recurso contra uma 
suspensão?
Sim, se você acreditar 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 mais informações disponíveis sobre como defender seu 
filho, e também nosso Estatuto da Comunidade Escolar,  
que descreve as formas de se comunicar com as escolas.

O que é a reunião de planejamento de retorno 
à escola?
Seu filho retornará à escola na data em que a suspensão 
terminar ou antes. Seu envolvimento com a escola é muito 
importante para administrar o comportamento do seu filho 
e planejar soluções juntos. Antes de seu filho retornar, 
a escola entrará em contato com você por telefone para 
marcar uma reunião de planejamento com os funcionários 
da escola que trabalham de perto com seu filho. 
A reunião pode ser presencial, por telefone ou online, no 
formato que propiciará a melhor chance de uma discussão 
positiva. A reunião será sobre como vocês podem trabalhar 
juntos para dar suporte ao seu filho quando ele retornar à 
escola. Você pode levar um acompanhante à reunião. Ele 
pode oferecer suporte prático ou emocional a você ou ao 
seu filho. 
Para comportamentos preocupantes que precisam de mais 
estratégias e suportes, a escola trabalhará com você e seu 
filho para elaborar um plano que dê suporte a ele e reduza 
quaisquer riscos. Talvez já exista algum plano em vigor para 
seu filho. Se já existir um, ele será ajustado para ajudar a 
dar suporte ao seu filho. Este plano será compartilhado com 
você e com outros funcionários da escola que dão suporte 
ao seu filho.  

E se o comportamento acontecer novamente?
Se o comportamento preocupante acontecer novamente, 
o diretor e a equipe de apoio ao aprendizado da escola 
identificarão outras formas de dar suporte ao aprendizado 
do seu filho. Isto pode incluir pedir a especialistas do 
departamento que ajudem a oferecer suporte.

Mais informações
Também há informações disponíveis sobre o que fazer se 
seu filho for suspenso.

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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