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Perguntas Frequentes (FAQs) 

1. Porque é que o Conselho Diretivo está a considerar uma amálgama e fusão entre as 
escolas primárias de Stamford Hill e Tiverton? 

As populações de alunos e a demanda por vagas nas escolas primárias vêm caindo em 
Londres e Haringey há vários anos. Isso resultou em um alto número de vagas na área local 
e isso apresenta desafios financeiros, e outros, para todas as nossas escolas primárias 
locais. 

Houve um declínio recente nos alunos que frequentam tanto a Stamford Hill como várias 
outras escolas locais, e não prevemos um aumento na demanda por vagas escolares 
nessa área no futuro previsível. A tabela abaixo mostra como os números do registo da 
escola caíram em Stamford Hill entre 2014 e 2019: 

Tabela 1 - Alunos no Registo, entre os anos letivos de 2014-2019, Stamford Hill 

 Alunos no registo (ALUNOS PAN 210) 

 Capacidade 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stamford Hill 210 199 194 191 186 180 153 

Diferencial  11 16 19 24 30 57 

%  5 8 9 11 14 27 

 

Com base na demanda atual por vagas escolares locais e a demanda futura 
esperada por escolas locais, acreditamos que a escola de Stamford Hill enfrentará 
desafios financeiros muito difíceis porque as aulas não estarão completas (as 
escolas são financiadas em grande parte de acordo com o número de alunos). 

A Escola Primária Tiverton é uma escola local, que também não está cheia em 
muitos dos anos escolares. Queremos considerar maneiras pelas quais as duas 
escolas podem ser fundidas para fornecer uma solução a longo prazo para a 
demanda local em declínio por vagas escolares.  

2. Que impacto a fusão proposta da Stamford Hill com a Tiverton teria em outras 
escolas primárias locais?  

 
Se a Stamford Hill fosse fundida com a escola primária de Tiverton, o número de 
vagas locais nas escolas diminuirá. Isso aumentaria o número de alunos em outras 
escolas locais (particularmente na Tiverton) e ajudaria a apoiar a sua 
sustentabilidade financeira, garantindo financiamento adicional para essas escolas 
(que é alocado com base no número de alunos). 

 
3. Que papel a Escola Primária Tiverton desempenharia?  
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A Escola Primária Tiverton é a escola primária mais próxima da Escola Primária 
Stamford Hill, localizada imediatamente em frente a esta, do outro lado da Seven 
Sisters Road (veja o mapa abaixo). A proposta de fechar a Escola Primária Stamford 
Hill seria a primeira etapa de uma proposta mais ampla que envolveria a 
transferência de alunos da Escola Primária Stamford Hill para a Escola Primária 
Tiverton. 
 
Ao contrário da Escola Primária Stamford Hill, a Escola Primária Tiverton é uma 
escola primária de 2 formações, ou seja, ela admite 60 alunos por ano na sua 
receção (30 em cada turma). Assim como muitas outras escolas na área local, 
também tem experimentado um baixo número de alunos nos últimos anos, o que 
significa que tem capacidade de sobra para acomodar uma grande proporção de 
alunos atualmente registados na Escola Primária Stamford Hill. 
 
Sabemos que nem todos os anos escolares poderão mudar-se para a Escola 
Primária Tiverton de imediato e, assim, será feita uma mudança por fases. Neste 
momento, as bases para gerir esta transição não foram ainda finalizadas. Se, após 
o período de consulta, recomendarmos que o Gabinete avance para uma nova 
etapa de consulta, também publicaremos um plano mais detalhado de como e 
quando isso acontecerá. Queremos garantir que qualquer transição não causa 
qualquer interrupção na educação do seu filho e mantê-lo-emos informado de 
como será realizada a fusão, se e quando os planos mais firmes forem acordados 
para a fusão. 

 

 

4. Se a Stamford Hill fechar onde é que o meu filho(s) vai para a escola? 
 
Todos os pais e encarregados de educação terão a opção de transferir a seu filho(s) 
para a escola primária de Tiverton. Os pais e encarregados de educação terão 
também a oportunidade de se inscrever para um lugar escolar em qualquer outra 
escola primária, tanto em Haringey como em outras autoridades locais. Atualmente, 
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há vagas em muitas escolas primárias de Haringey nas proximidades da Escola 
Primária Stamford Hill. 
 

 
5. E sobre a educação do meu filho/a na Escola Primária Stamford Hill agora? 

 
Por esta altura certamente que já terá falado com o Robert Leach (Diretor Executivo) 
e a Rehana Ali (Vice-diretora) da Escola Primária Stamford Hill. O Conselho Diretivo 
está muito confiante de que a chefia da escola está a trabalhar vigorosamente para 
garantir que a educação do seu filho esteja a ser ministrada o mais possível. O 
Robert introduziu várias alterações, incluindo uma reformulação completa do 
currículo e a introdução de novas tecnologias, incluindo Chromebooks e recursos 
online para apoiar a aprendizagem em casa. A Haringey está empenhada em 
garantir que o ensino e a aprendizagem na sua escola sejam da mais alta qualidade 
e que o seu filho seja apoiado para alcançar o seu potencial. 
 

6. A autoridade local considerou outras opções? 
 
Apesar de a fusão ser considerada a melhor opção possível, também consideramos 
as seguintes opções: 
 

Manter a Stamford Hill aberta: Esta opção não fornece uma solução 
sustentável a longo prazo para a queda da demanda local e deixa outras 
escolas locais vulneráveis porque a demanda por vagas nas escolas está a 
cair a nível local. 

 
Federação (Agrupamento de Escolas): A Federação é uma opção que se 
concentra em melhorar o desempenho educacional, permitindo que o corpo 
diretivo use o orçamento, os recursos e a equipa em todo o agrupamento 
para melhorar os resultados educacionais de todos os alunos. Essa opção 
precisaria de outra escola para federar com a Escola Primária Stamford Hill. 
Além disso, sob um agrupamento, as escolas permaneceriam como 
organizações separadas e isso não resolveria o declínio nos números no 
registo da Stamford Hill (e outras escolas locais) ou os desafios financeiros 
que outras escolas estão a enfrentar. Esta opção é, portanto, menos 
desejável que a fusão. 

 
Amalgamação com site dividido: Isso envolveria a Escola Primária de 
Tiverton ter dois locais permanentes e não seria desejável, pois envolveria as 
despesas gerais de manter permanentemente dois locais em um contexto 
de demanda decrescente por vagas escolares. 

 
Encerramento da Escola Primária Stamford Hill com alunos que se 
mudam para outras escolas locais (incluindo a Escola Primária Tiverton): 
Isso envolveria o fecho da Escola Primária Stamford Hill e dar aos 
pais/encarregados de educação a oportunidade de se candidatarem a um 
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lugar escolar em qualquer outra escola primária de Haringey (incluindo a 
Tiverton) e em outras autoridades locais. 
 
 
 

 
7. Quem está a ser consultado? 

 
Estamos a procurar recolher opiniões de todos os que possam ter interesse ou 
preocupação relativos à nossa proposta. Isso inclui pais e encarregados de 
educação das crianças que já estão na escola, bem como pais e encarregados de 
educação que vivem localmente e que têm filhos mais novos e bebés que ainda não 
estão em idade escolar. 
 
Também estamos a procurar recolher opiniões de alunos na escola, funcionários e 
governadores da escola, pontos de vista de outras escolas de Haringey, pontos de 
vista dos moradores locais, pontos de vista dos conselheiros em Haringey e dos 
dois membros do Parlamento, David Lammy e Catherine West. Nós também 
pediremos opiniões das autoridades locais que fazem fronteira com Haringey 
(incluindo Hackney). Todas as opiniões expressas serão levadas em conta ao tomar 
uma decisão final.  
 
 

8. Existirão reuniões para debater a proposta? 
Tencionamos ter duas reuniões públicas na Escola Stamford Hill e na Escola 
Tiverton. Por favor veja abaixo, para mais detalhes: 

Quando Onde 

Quarta-feira, 3 de abril de 2019, às 18 horas Escola Primária Stamford Hill 

Quinta-feira, 25 de abril de 2019, às 9:15 horas Escola Primária Tiverton 
 

E se eu não puder comparecer a essas reuniões?  
As atas das reuniões serão tomadas pela Autoridade Local e publicadas no nosso 
site. Nós também disponibilizaremos cópias das atas na secretaria da escola, para 
que os pais e encarregados de educação possam levar, caso não possam 
comparecer a alguma das reuniões. 
 
Como serão agregadas nesta consulta as opiniões das pessoas consultadas? 
Nós iremos agregar as opiniões a partir das respostas ao questionário on-line no 
site do Conselho Diretivo. O questionário também pode ser fornecido como uma 
cópia impressa e enviado por correio para si. Você também poderá compartilhar as 
suas opiniões connosco por e-mail em schooladmissions@haringey.gov.uk.  
 
Como serão comunicados aos pais que não sabem falar inglês os 
desenvolvimentos? 

mailto:schooladmissions@haringey.gov.uk
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O Conselho Diretivo utilizará os métodos habituais de comunicação com os pais 
que não sabem falar inglês, incluindo, quando relevante, traduções e intérpretes. Se 
seu filho frequenta uma escola em Haringey, a sua escola vai aconselhar sobre a 
melhor maneira de se comunicar consigo. 
 

9. Quais são os próximos passos na fase de consulta?  
 
Existem quatro etapas principais que estão resumidas abaixo. Nesta fase, os prazos 
são indicativos e estão sujeitos a alterações -  

 Descrição Prazo 

1 Consulta sobre a fusão proposta com a Escola 
Primária de Tiverton 

Seis semanas de 
consulta (27de março 
– 8 de maio 2019) 

2 Recolha de representação de partes interessadas 
e elaboração de um relatório com recomendações 
ao Gabinete do Conselho Diretivo 

8 de maio de 2019  

3 Decisão sobre se a Autoridade Local dará início a 
uma consulta estatutária de seis semanas sobre o 
possível encerramento da Escola Primária de 
Stamford Hill 

Julho de 2019 
Reunião do Gabinete 

4 Decisão sobre a possibilidade de fechar a Escola 
Primária de Stamford Hill e prosseguir com a fusão  

Final do termo escolar 
de Outono de 2019 

 
10. Se um número significativo de pessoas que responderam à consulta se opuser à 

proposta fusão da Stamford Hill com a Tiverton, como levará o Conselho 
Diretivo em consideração as suas opiniões? 
 
É importante que o Conselho Diretivo busque todas as opiniões sobre a fusão 
proposta e equilibre-a com a necessidade de garantir altos níveis de realização 
educacional e a sustentabilidade de todas as escolas primárias. Antes de tomar 
qualquer decisão, o Conselho Diretivo considerará uma série de fatores, incluindo: 
 

• Opiniões recolhidas como parte deste exercício de consulta 
• Qualquer efeito sobre a qualidade da educação fornecida ao seu filho 
• A necessidade de vagas escolares 
• A capacidade das escolas de sobreviver financeiramente a nível local 

e não só 
• Como os alunos poderão ser acomodados na Escola Primária 

Tiverton e em que prazo, se a fusão viesse a ocorrer 

11. Qual será o impacto futuro da fusão proposta na Escola Primária de Tiverton?  
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A maior parte do financiamento escolar em Haringey é dado de acordo com o 
número de alunos que frequentam a escola: é assim que ocorre todo o 
financiamento nacional para as escolas. Se houver mais alunos a frequentar 
Tiverton, a escola atrairá mais fundos que ajudam os seus alunos e garantem uma 
melhor educação para todos. 
 
 
 
 
 
 

12.  E se eu não quiser continuar com uma educação do meu filho na Escola 
Primária Tiverton ou na Stamford Hill? 
 
Se tiver alguma dúvida, a qualquer momento, sobre o impacto dessas possíveis 
alterações, recomendamos que fale com o professor da escola do seu filho ou com 
o diretor da escola para discutir as suas preocupações. O Conselho Diretivo 
também estará disponível para falar consigo e responder a perguntas na reunião 
pública. Estamos empenhados em garantir que o ensino e a aprendizagem na 
escola do seu filho continuem a ser da mais alta qualidade. 

 
13. Como é que os pais das crianças que entram para a pré-primária (reception) em 

2019 fazem as suas escolhas? 
Informações completas sobre como se candidatar a um lugar escolar estão 
disponíveis no livreto School Admissions em 
www.haringey.gov.uk/schooladmissions 
 

14. O que acontece se a Stamford Hill for fechada, mas no futuro descobrimos que 
são necessários mais vagas escolares?  
Nós analisamos os níveis de demanda por vagas escolares anualmente e relatamos 
as nossas descobertas no nosso relatório anual Planeamento de Vagas Escolares e 
revemos constantemente as informações que temos sobre taxas de natalidade, 
empreendimentos residenciais e níveis de movimento dentro e fora do município: 
todos esses fatores afetam o planeamento que realizamos para gerenciar os 
números de vagas nas escolas do bairro. Se os nossos modelos sugerirem que, no 
futuro, serão necessárias vagas adicionais nas escolas, garantiremos que as 
forneceremos. O Conselho Diretivo tem uma exigência legal para garantir que hajam 
vagas escolares suficientes no bairro 
 

15. Como é que o Conselho Diretivo calcula as projeções de registo escolar? 
 
A Haringey usa os dados do relatório anual de Planeamento de Vagas Escolares 
para determinar o nível de demanda por vagas nas escolas primárias e secundárias. 
O Conselho Diretivo usa a Greater London Authority (GLA) para fornecer o que é 
conhecido como “projeções de registo”, ou seja, antecipando quantas vagas 
escolares necessitaremos num determinado ano. Essas projeções da Haringey, que 
são informadas pela taxa de natalidade e dados populacionais do ONS (Agência 

http://www.haringey.gov.uk/schooladmissions
http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
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Nacional de Estatísticas), migração (nacional e internacional) e o número potencial 
de crianças provenientes de novos empreendimentos residenciais conhecidos no 
bairro. Usando esses fatores, somos capazes de equilibrar entre o não ter vagas 
escolares suficientes e o ter muitas vagas. 
 

Questões adicionais que foram respondidas na reunião pública da Escola 
Primária Stamford Hill, datada de 3 de abril de 2019 (todas as respostas 
dependem das ressalvas apresentadas na resposta abaixo, na Q16) 
 

16. Vão garantir uma vaga para o meu filho? 
 
Sim, o Conselho Diretivo garantirá ao seu filho uma vaga na escola amalgamada, 
sujeito à próxima fase da consulta estatutária e a todas as considerações materiais 
que serão apresentadas ao Gabinete. Não foi tomada nenhuma decisão sobre se 
iremos ou não recomendar a fusão ao Gabinete e estamos interessados em ouvir 
opiniões de todas as partes interessadas através do processo de consulta, para 
informar a tomada de decisão. 
 
Tenha como certeza de que a Escola Primária Stamford Hill continuará a apoiar seu 
filho, oferecendo um alto nível de educação. No entanto, se tiver alguma dúvida, por 
favor, discuta a educação do seu filho com o diretor de turma, em primeiro lugar, e 
depois o diretor executivo, Robert Leach.  
 

17. Poderei inscrever-me em qualquer outra escola, se eu quiser?  
 
Sim, é provável que hajam vagas em outras escolas locais, no entanto, as ofertas 
serão feitas em estrita conformidade com os critérios de excesso de inscrição 
publicados pela escola e, portanto, não poderemos garantir um lugar nessas 
escolas. O Conselho Diretivo poderá garantir ao seu filho uma vaga escolar na 
Escola Primária Tiverton, localizada em frente à Escola Primária Stamford Hill, do 
outro lado da Seven Sisters Road, no caso de as escolas serem fundidas. 
 

18. Por que é que o Conselho Diretivo não está a considerar transferir alunos da 
Escola Primária de Tiverton para a Escola Primária de Stamford Hill? 
 
O prédio da escola na Escola Primária Tiverton está num estado de conservação 
muito melhor e é uma escola de entrada de 2 formações, estabelecida (60 turmas) 
que tem o espaço de capacidade líquida para acomodar duas formações em todos 
os anos escolares.  

 
19. Quando a escola fechará e o que acontecerá a seguir? 

 
Espera-se que a Escola Primária Stamford Hill feche a partir de setembro de 2020, 
sujeita às ressalvas acima e se recomendamos ao Gabinete que prossiga para a 
próxima fase de consulta. 
 

20. A escola continuará a receber inscrições a meio do ano? 
 
Sim, o processo de inscrição durante o ano permanecerá aberto. Um pedido de 
admissão a meio do ano é aquele que é feito fora do horário normal de 
transferência entre as escolas, por exemplo, quando uma família se muda para uma 
nova casa a meio do ano letivo.  
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21. Existe o risco de que a Escola Primária Tiverton seja sobrelotada, e vocês não 
poderão acomodar todos os alunos da Escola Primária Stamford Hill? 
 
As nossas projeções sugerem que a escola amalgamada estará cheia (e não 
sobrelotada), mesmo quando todos os alunos tiverem transitado da Stamford Hill 
para a Tiverton. No caso da fusão da Stamford Hill com a Tiverton, tomaremos 
todas as medidas necessárias para garantir que todos os alunos que desejarem um 
lugar na Tiverton recebam uma oferta.  

 


