
Consulta sobre o futuro da Escola Primária Stamford Hill 

Reunião pública realizada na segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, às 

13.00h, na Escola Primária Stamford Hill 

Estiveram presentes: 

Técnicos da Autoridade Local 
Eveleen Riordan (ER), diretora adjunta, Schools and Learning 
Carlo Kodsi (CK), responsável pelas admissões, Education & School Organisation 
Nick Shasha (NS), responsável pelo planeamento de lugares escolares 
Diane Merrett (Técnica de apoio dos serviços educativos / Encarregada de fazer a minuta) 

 
Escola Primária Stamford Hill 
Rehana Ali (RA), diretora escolar 

 
 

 

1. APRESENTAÇÃO  
 

CK fez uma apresentação acompanhada de diapositivos. 

2. P&R 

CK convidou as famílias e os funcionários presentes a fazerem comentários e perguntas. 

1. Um funcionário de Stamford Hill indagou sobre as crianças dos 5º e 6º anos ficarem nas 

instalações de Stamford Hill até setembro de 2020. CK confirmou que caso fosse publicado 

um aviso oficial, a Decisão do Gabinete da Câmara seria tomada em janeiro de 2020 e 

implementada a partir de setembro de 2020, pelo que todos os alunos permaneceriam no 

local até lá. 

2. Um familiar perguntou quando é que o filho dela iria mudar de escola. CK confirmou que 

havia muitas decisões a tomar e que todos seriam mantidos informados regularmente. As 

crianças provavelmente continuarão em Stamford Hill até ao final do período de verão, em 

julho, e depois começarão o ano seguinte na nova escola agrupada em setembro de 2020. 

3. Um membro da equipa de Stamford Hill perguntou o que acontecerá ao pessoal. ER 

confirmou que se houvesse inscrições suficientes para 2 turmas não haveria uma redução 

imediata do pessoal. Os despedimentos são uma possibilidade, mas não são inevitáveis. 

Talvez haja uma diminuição natural de pessoal; temos de esperar para ver. 

4. Um membro do pessoal declarou que gostaria de ter receber orientação por parte do 

departamento de recursos humanos, mas foi informado pelo Sindicato de que tal poderá 

não acontecer até janeiro de 2020. ER - Vai saber quando é que o departamento de recursos 

humanos pode dar orientação e organizar-se-á uma reunião dos recursos humanos com 

elementos do pessoal. 

--- Reunião termina--- 

São distribuídos pelos pais presentes na reunião exemplares adicionais do questionário da 

consulta e de perguntas frequentes traduzidos e foram deixadas cópias adicionais na receção da 

escola. 


