UMA LISTA DE FACTOS

para Pais e Encarregados de Educação

Q UA

D RO DE REV

E
S
R
E
J
ISÃO DAS ESCOLAS DE

Y

O que é a Revisão das Escolas de Jersey?
A Revisão das Escolas de Jersey é uma avaliação independente
da qualidade de educação em todas as escolas primárias e
secundárias do Governo de Jersey.

Quando são efetuadsa as Revisões?

Porque se estão a efetuar revisões?
O desenvolvimento e a realização do seu filho
devem ser os pontos centrais do sistema
educativo em Jersey. Os objetivos principais
das revisões são portanto:

As revisões efetuar-se-ão durante os próximos dois anos,
começando em Setembro de 2022. É nossa intenção ter
todas as escolas revistas em Dezembro de 2024, altura
em que recomeçaremos o processo de novo.

• assegurar o bem estar e o desenvolvimento
pessoal do aluno

Quando vou saber que a escola do meu filho
vai ser revista?

• dar-lhe informação a si, como progenitor
e encarregado de educação

As escolas serão notificadas quatro dias úteis antes de cada
revisão, e deverão por sua vez notificar os pais e encarregados
de educação logo que possível, antes do processo de revisão
se iniciar.

• promover o melhoramento das escolas

Quem irá rever a escola do meu filho?

• determinar se os alunos se estão a desenvolver
tanto quanto lhes é possível

• confirmar que os padrões educativos estão
a ser cumpridos
• encorajar as escolas a trabalharem juntas
• assegurar que o financiamento público está
a ser usado eficientemente.

Foi estabelecida uma equipa de revisão para dirigir cada
revisão escolar. É constituída por:
•u
 m Revisor Líder com experiência em conduzir revisões
noutras jurisdições
•u
 m Conselheiro Superior do Departamento de Crianças,
Jovens, Educação e Capacidades
•d
 ois ou mais Líderes Escolares Superiores presentemente
a trabalharem em escolas de Jersey.

Como posso apresentar os meus pontos de vista?
Na comunicação da escola antes do processo de revisão, os pais e encarregados de educação serão
convidados a completar um questionário sobre a escola. Esta informação ajudará o Revisor Líder na
compilação de provas documentais sobre a escola.

O que a equipe de revisão irá avaliar?

Onde será publicado o relatório final?

Durante os três dias do processo de revisão, a equipe
de revisão vai verificar áreas chave:

No seguimento de cada revisão, pais e CYPES receberão
um curto relatório das conclusões. O relatório sobre a
escola do seu filho estará disponível na Webpage: Jersey
Schools Review Framework gov.je será publicado dentro
de 19 dias úteis a partir do fim da revisão.

• se os alunos estão a aprender num ambiente seguro
e acolhedor
• o comportamento e o desenvolvimento pessoal
dos alunos
• os padrões de ensino, de aprendizagem e de sucesso
• a eficiência da liderança da escola.

O que a equipa de revisão vai fazer na
escola do meu filho?
Para compreender como a escola se está a desempenhar
em cada uma destas áreas, a equipe de revisão vai:
• falar com os alunos
• encontrar-se e com o pessoal da escola e inquirir
sobre as suas opiniões
• ver o trabalho dos alunos
• observar aulas
• rever os dados da escola e outras informações.
Não se espera que as escolas façam nada de diferente
do que normalmente fazem no dia a dia, tanto antes
como durante o processo de revisão. A revisão não
deve perturbar o seu filho ou as outras crianças.
Durante os três dia do processo, os revisores poderão
querer fazer perguntas às crianças, mas estas perguntas
serão na forma de conversas informais e positivas.
O relatório final não incluirá nenhum nome ou detalhe
individual e o processo cumprirá totalmente com o GDPR.

O que acontece se uma escola precisar
de melhorias em várias áreas?
Não se fará um juízo de valor sobre a generalidadel
de uma escola; contudo, a escola será avaliada nas
quatro áreas chave detalhadas no Manual do Quadro
de Revisão das Escolas de Jersey (Schools Review
Framework Handbook). Se uma escola tiver várias
áreas que requeiram melhorias significativas, será
convocado um Conselho de Melhorias Escolares
(School Improvement Board) para apoiar a escola
a mudar de forma rápida e sustentável.

QUER SABER MAIS?
Poduzimos um vídeo explicando tudo o
que foi dito acima. Pode encontrá-lo em:
www.vimeo.com/356686091
Também pode encontrar mais informação em:
www.gov.je/jerseyschoolsreviewframework

