
Consulta sobre o futuro da Escola Primária Stamford Hill 

Reunião pública realizada na segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019, às 

9.15h, na Escola Primária Tiverton 

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 / encarregado de fazer 
a minuta 

 
Escola Primária Tiverton 
Resham Mirza (RM), diretora escolar 
Igraine Rhodes (IR), presidente do conselho 

 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
CK: Sejam bem-vindos. Temos vindo a assistir a uma diminuição das inscrições em Haringey. Isto é algo 

que também se passa em Londres. Realizámos uma consulta informal e oferecemos uma série de 

opções para o futuro de Stamford Hill. Recebemos 52 respostas. Apresentámos todas as opiniões 

expressas durante a consulta ao Gabinete da Câmara. Tivemos de ter em conta muitos fatores, tais 

como a qualidade do ensino em Stamford Hill e noutras escolas da zona, a necessidade de lugares 

escolares tendo em vista a queda na sua procura e a viabilidade da escola. 

Estamos agora no processo de consulta, com a duração de 6 semanas, sobre a opção de fusão. 

Queremos conhecer a sua opinião a fim de podermos trabalhar juntos. A data limite é 21 de outubro. O 

nosso relatório fará recomendações ao Gabinete para uma reunião do Gabinete a realizar a 12 de 

novembro. Se o Gabinete aprovar a decisão, publicaremos um aviso oficial no dia 20 de novembro. 

Haveria então um período de apresentação de objeções de 4 semanas - a última oportunidade de fazer 

comentários. 

Em janeiro, o Gabinete da Câmara tomará uma decisão final sobre a fusão e o encerramento. Se a fusão 

for avante, todos os alunos de Stamford Hill terão um lugar garantido na Tiverton. Queremos garantir a 

segurança de todos os alunos e de todos os seus irmãos na eventualidade de ambas as escolas estarem 

em funcionamento. As vantagens da fusão proporcionarão um modelo de melhoria duradouro e viável, 

uma vez que um maior número de alunos se traduz em mais financiamento para a escola. Uma escola 

com grupos escolares está melhor adaptada à procura prevista de lugares nas escolas locais. 

A escola continuará a manter laços estreitos com a comunidade local e teremos o maior prazer em obter 

a sua opinião sobre a maneira de o fazer no futuro no âmbito desta consulta. Tiverton é uma escola 

classificada de "Boa" pelo Ofsted e cremos que uma fusão permitirá aos professores elevar mais ainda o 

seu nível. 
 

2. P&R NB.: Os comentários feitos (e não as perguntas) aparecem em itálico. 

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

P1: Quando se der a fusão das escolas, Stamford Hill obterá o seu próprio financiamento para os seus 

alunos ou Tiverton obterá fundos adicionais para os alunos de Stamford Hill? ER: É dado financiamento 

para cada aluno e poderemos obter recursos adicionais para a escola, caso sejam necessários. 



P2: Já há tão poucas crianças em Stamford Hill que o que se ouve dizer é que a escola vai fechar de 

qualquer maneira. Ainda há algum aluno no 2º ano? CK: A escola organiza turmas com alunos de 

diferentes idades. 

A educação do meu filho atrasou-se por causa disso. O meu filho via desenhos animados. 

P3: A escola nova ficará com excesso de lotação? Isto vai afetar os nossos alunos aqui (em Tiverton)? 

CK: Há capacidade para acolher as crianças de Stamford Hill nas instalações de Tiverton e, caso 

necessário, serão feitos ajustes. 

CK: Estejam à vontade para virem à frente fazer perguntas um de cada vez. Pede aos pais e 

encarregados de educação presentes que preencham o questionário da consulta. 

--- 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. 


