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30 de setembro de 2020 
 
Caros pais / encarregados de educação 
 
Na sequência da carta enviada aos pais e encarregados de educação na semana passada 
sobre a mudança da estrutura da semana escolar, como governadores e o Fundo, queremos 
assegurar-lhes que haverá uma consulta significativa sobre as propostas para reduzir o horário 
escolar às sextas-feiras. 
 
Todo o corpo diretivo da Stanley Road participou de uma discussão detalhada com o CEO da 
PHMAT e está satisfeito com o fato de que as preocupações dos pais serão totalmente levadas 
em consideração ao longo desta consulta. 
 
Estamos sempre procurando maneiras de melhorar as experiências educacionais que seus 
filhos recebem na Stanley Road Primary, e esta recente proposta é focada em torno desse 
objetivo. O primeiro ensino de qualidade e a capacitação de nossos professores para receber 
mais treinamento e apoio de alta qualidade, por sua vez, melhoram os resultados para nossos 
filhos. 
 
Obrigado por aqueles de vocês que já forneceram sugestões e comentários. As suas opiniões 
são importantes para nós e quaisquer preocupações ou sugestões apresentadas serão levadas 
muito a sério. O objetivo de qualquer consulta é obter seus pontos de vista e absorvê-los e 
considerá-los totalmente como parte do processo de tomada de decisão. A mudança para a 
semana escolar não é uma mudança que pretendemos impor à escola. No entanto, pedimos 
educadamente que quaisquer opiniões apresentadas sejam feitas de uma forma que reflita os 
valores da nossa escola e ajude a um resultado positivo para os nossos filhos. 
 
Apreciamos que a carta enviada aos pais na semana passada pode ter causado preocupação 
e preocupação para você, e podemos garantir que essa não era a intenção da escola ou do 
Trust. No entanto, é importante notar que fechar mais cedo às sextas-feiras para que os 
professores realizem o trabalho de planejamento e preparação é comum nas escolas do Trust, 
e isso colocará Stanley Road em linha com essas escolas e permitirá que os professores 
tenham acesso a apoio e treinamento de pares em a fim de elevar os padrões da escola. 
 
Gostaríamos de garantir aos pais que faremos tudo o que pudermos para garantir que, caso 
essas propostas sejam realizadas, faremos a transição o mais suave possível e seremos o 
mais flexíveis que pudermos ao cuidar de seu filho em uma tarde de sexta-feira, se você 
preciso disso. 
 
Na sequência de uma reunião do Corpo Governante em 29 de setembro, pedimos aos pais que 
entrem em contato com os governadores, ou diretamente com a escola, para nos informar 
sobre quaisquer preocupações. 
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Os governadores das escolas podem ser contatados em info@perryhallmat.co.uk, onde todas 
as respostas serão compartilhadas diretamente com eles. Os governadores se reunirão 
novamente em 8 de outubro para discutir este assunto mais detalhadamente, e haverá 
reuniões adicionais antes do encerramento do período de consulta. 
 
 
Nossa intenção é enviar uma carta a todos os pais até a próxima sexta-feira, respondendo a 
todas as perguntas mais frequentes que, esperamos, irão tranquilizá-los. No entanto, 
agradecemos todo e qualquer exame dessas propostas e queremos reiterar que nenhuma 
decisão será tomada até que período de consulta termina. 
 
Obrigado como sempre pelo seu apoio. 
 
Com os melhores cumprimentos 

 
 
 
Philip Johnson 
Presidente dos Governadores 
 
Corpo Governante 
• Anjali Fowler 
• Louise Griffiths 
• Lisa Brotherton 
• Rija Inam 
• Rasma Rahman 
 
David Brownsword - Diretor 
Amarjit Cheema OBE - Diretor Presidente 
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