
             

                                

 
 

Stanley Road Primary School  
Stanley Road  
Worcester  
Worcestershire 
WR5 1BD 
 

Email:stanleyroad.office@perryhallmat.co.uk 
Web: www.stanleyroad.worcs.sch.uk 
 
 

Headteacher 
Mr D Brownsword 
BA Hons PGCE NPQH 
 
Chief Executive Officer 
Mrs A. Cheema OBE 
 
Part of Perry Hall Multi-Academy Trust 
Company Number: 08566185 

 
 
 

 

 

Tel: 01905 355043 
 

8 de outubro de 2020 

Caros pais e encarregados de educação, 

Re: Conclusão da Consulta aos Pais em uma semana mais curta 

Os governadores da Escola Primária Stanley Road e do PHMAT iniciaram uma consulta em 
25 de setembro com pais e responsáveis em relação a uma mudança na estrutura da 
semana escolar. A justificativa por trás desta mudança proposta era permitir mais 
consistência nas aulas e, portanto, melhorar ainda mais a alta qualidade da educação já 
oferecida às crianças em Stanley Road. As crianças que terminassem mais cedo em uma 
sexta-feira significariam que as tardes de sexta-feira teriam sido usadas pelos professores 
para realizar treinamento adicional e completar suas funções PPA intituladas, resultando em 
uma redução na cobertura de sala de aula e uma qualificação adicional de nossa equipe de 
ensino. O horário escolar teria sido ajustado de segunda a sexta-feira (1.15) para garantir 
que as crianças não perderiam tempo de aprendizagem. 

As opiniões de nossos pais, responsáveis e da equipe são extremamente importantes para 
nós na Stanley Road, e sempre apreciamos o apoio que recebemos deles. Recebemos uma 
série de respostas que foram bem-vindas como parte desta consulta. Alguns comentários 
foram positivos e outros não. O CEO da PHMAT, o Diretor e todos os Governadores leram e 
consideraram integralmente os comentários, sugestões e preocupações apresentadas por 
nossa comunidade local. Também consideramos o momento de nossa proposta em relação 
à atual pandemia de Covid-19 e a preocupação adicional e perturbação que essa mudança 
pode causar em nossas famílias e alunos. O Trust, Governors e Headteacher, portanto, 
tomaram a decisão conjunta de não prosseguir com a proposta de uma semana escolar 
mais curta neste momento. 

Gostaríamos de agradecer aos nossos pais, responsáveis e comunidade escolar por seu 
apoio e por aqueles que usaram os canais apropriados para levantar questões e oferecer 
seu apoio. 

Com os melhores cumprimentos 

 

Philip Johnson 

Presidente dos Governadores 

(Assinado em nome de todo o corpo diretivo, David Brownsword e PHMAT) 
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