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Em parceria com a Associação de 
Administradores das Escolas da 
Nova Zelândia (NZSTA)

Resolvendo problemas na escola

Toda criança e jovem têm direito à educação. Algumas vezes você pode estar preocupado 
que as necessidades de aprendizagem de seu filho não estejam sendo atendidas, ou 
preocupado com algo que possa estar acontecendo com ele na escola.

Comece conversando com o 
professor de seu filho. É importante 
conversar com a equipe escolar 
assim que qualquer problema 
aparecer.

Você também pode querer 
conversar com seus familiares, 
amigos, comunidade, profissional 
ou organização de apoio, ou um 
membro da equipe de suporte à 
aprendizagem com quem você se 
sinta confortável.

Se você já discutiu o problema 
com o membro da equipe mais 
próximo a seu filho mas ainda segue 
preocupado, os passos a seguir 
podem ajudá-lo a encontrar uma 
solução. Lembre-se, você não precisa 
passar por isso sozinho e pode ter 
pessoas de apoio caso precise.

Cada escola tem seus próprios 
processos para lidar com 
reclamações. Leve isso em 
consideração ao conversar com a 
escola de seu filho.

Primeiro passo - Conheça a 
escola e com quem conversar
Peça uma cópia do estatuto ou 
organização estratégica da escola, 
assim como da política da escola 
sobre atendimento às necessidades 
de apoio à aprendizagem 
(anteriormente educação especial), e 
do procedimento de reclamações.

Caso o problema não seja resolvido, 
descubra com quem conversar e 
agende uma reunião. Essa pessoa 
pode ser o diretor ou, no caso de 

escolas maiores, outro membro do 
quadro superior da escola, como 
por exemplo o vice-diretor, diretor 
assistente ou diretor associado.

É muito importante marcar uma 
reunião. Para lidar com um problema, 
as pessoas envolvidas precisam 
poder dar toda a atenção. Pode ser 
que você encontre um professor ou 
diretor que, por estar ocupado, tente 
discutir a situação naquele momento.

Evite isso. Descreva o problema 
em uma frase e diga "Eu (ou nós) 
gostaríamos de discutir sobre isso 
sem interrupções".

Marcar uma reunião pode ser o passo 
mais importante do processo - pois 
deixa claro que esta é uma questão 
importante para você e dá às pessoas 
tempo de serem ouvidas e de 
apresentarem soluções positivas.

Segundo passo - Prepare-se
Reúna informações, certifique-se de 
sua exatidão (fazer anotações pode 
ser útil). Você consegue explicar 
a questão ou problema de forma 
clara? Aconteceu algo que está lhe 
preocupando? Seja específico. 

Encontre alguém de confiança que 
possa escutar. Essa pessoa pode 
sugerir opções e ajudá-lo a traçar um 
plano, oferecer conselhos de como 
abordar a escola, incluindo quem 
poderia acompanhá-lo para dar-lhe 
apoio.

Você também pode conversar com 
especialistas e pessoas que conheçam 
seu filho e suas necessidades.

Informações para pais, cuidadores e familiares de crianças  
e jovens com necessidades adicionais de aprendizagem 
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Terceiro passo - Discussão
Tome notas durante a reunião. Você 
pode achar útil levar uma pessoa de 
apoio. O professor ou o diretor talvez 
também tenham alguém com eles.

Mantenha a discussão o mair livre de 
emoção possível: 

» tenha uma visão positiva para o 
futuro de seu filho

» concentre-se em resolver o 
problema

» mantenha o foco na questão, nas 
necessidades de seu filho e em suas 
preocupações, não na pessoa com 
quem está conversando.

» identifique todas as opções e as 
melhores soluções para seu filho

» escute a perspectiva da escola, suas 
necessidades e problemas e ofereça 
sugestões positivas 

» seja construtivo

» pense a longo prazo e mantenha os 
canais de comunicação abertos.

Quarto passo - Resolução
Ao chegar a um acordo, escreva-o, 
trace um plano e coloque-o em ação. 
Se preferir, organize outra reunião 
para discutir o progresso do plano.

Caso o problema não tenha 
sido resolvido
Na maioria dos casos, ao discutir com 
a escola, ambas partes encontram 
uma solução mútua. No entanto, 
caso você tenha conversado com o 
professor de seu filho e com o diretor 
da escola, mas ainda considera que o 
problema não foi resolvido, você pode 
procurar ajuda adicional. Por exemplo, 
você pode considerar buscar apoio 
e aconselhamento com um grupo 
de pais ou grupo advocando por 
necessidades de aprendizagem. 

Alternativamente, você pode solicitar 
ao Ministério a ajuda de um mediador 
como previsto no Processo de 
Resolução de Disputas do Ministério*. 
Esse processo é uma ferramenta para 
ajudar você e a escola a trabalharem e 
chegarem a uma solução mútua.

Você também pode decidir escrever 
para o conselho administrativo da 
escola, que toma as decisões finais 
na escola.

Usando o Processo de 
Resolução de Disputas do 
Ministério
Caso decida pedir a ajuda de um 
mediador ao Ministério, o Processo de 
Resolução de Disputas do Ministério 
oferece apoio para ajudar você e a 
escola a resolverem o problema o 
mais rápido possível. Esse serviço é 
voluntário e não há custo para os pais 
ou a escola por esse apoio.

Você pode usar esse processo caso 
tenha conversado com o professor 
de seu filho ou com o diretor da 
escola, mas não tenham conseguido 
concordar no caminho a seguir. Você 
não poderá usá-lo caso:

» já tenha levado seu problema 
para o conselho e este tenha lhe 
apresentado a decisão

» já tenha feito uma reclamação junto 
à Comissão de Direitos Humanos ou 
Escritório do Ombudsman.

Mediação do Ministério: Se você e 
a escola concordarem, você poderá 
solicitar ao Ministério ajuda de alguém 
treinado. Eles ajudarão você e a 
escola de seu filho a conversarem e 
trabalharem juntos para encontrar 
uma solução prática.

Revisão do Ministério: Se uma 
reunião mediada não funcionar, 
você e a escola de seu filho poderão 
solicitar uma revisão do Ministério. 
Essa revisão vai verificar se tudo que 
poderia ser feito, foi feito.

Mediação independente: Se o 
Ministério achar válido e estando 
todas as partes de acordo, uma 
mediação independente poderá ser 
organizada. O mediador realizará uma 
reunião para garantir que os pontos 
de vista de todos os envolvidos sejam 
ouvidos e para ajudar você e a escola 
de seu filho a concordarem no melhor 
caminho a seguir para o seu filho.

É importante lembrar que o mediador 
não está representando uma das 
partes ou impondo um ponto de 
vista. O mediador está presente para 
ajudar você e a escola de seu filho a 
resolverem juntos o problema. 

* O Processo de Resolução de Disputas está atualmente disponível em seis regiões: Whanganui/Manawatu, Nelson/Marlborough/West Coast, 
Wellington, Hawkes Bay/Gisborne e Bay of Plenty/Waiariki. 
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OU

Se o problema não 
for resolvido, pais ou 
escola podem optar 

por Opção Um ou Dois

Pais ou escola podem 
solicitar mediação  

do Ministério

Opção Um –  
Processo de Resolução  

de Disputas

Opção Dois –  
Conselho Administrativo  
da Escola

Ministério organiza uma 
reunião mediada 

Problema resolvido
Se não resolvido, pais ou escola 

podem solicitar revisão

Diretor de Educação do Ministério revisa o processo para certificar-se 
de que tudo que poderia ser feito, foi feito.

OU
Diretor recomenda outra 

opção para resolver  
o problema

Diretor aprova mediação 
independente, caso todos 

concordem que isso ajudará  
a resolver o problema

Ministério organiza mediação para pais e escola com  
mediador independente.

OUProblema resolvido
Caso não resolvido, pais podem 
optar por seguir a Opção Dois

Pais podem escrever para 
o conselho da escola

Conselho toma uma 
decisão

OUProblema resolvido

Pais podem contactar 
agentes externos, por 

exemplo, a Comissão de 
Direitos Humanos ou o 

Escritório do Ombudsman

Pais abordam o 
problema com o 

professor e/ou diretor

Observações:
» Os pais podem decidir abandonar o Processo de Resolução 

de Disputas (Opção Um) e optar por escrever para o 
conselho administrativo (Opção Dois) a qualquer momento.

» Um problema não pode ser encaminhado ao Processo 
de Resolução de Disputas (Opção Um) se o conselho da 
escola já considerou o problema e tomou uma decisão.

» O pais podem contactar agentes externos como, por 
exemplo, a Comissão de Direitos Humanos ou o Escritório 
do Ombudsman, a qualquer momento. Contudo, um 
problema não pode ser encaminhado ao Processo de 
Resolução de Disputas ou ao conselho administrativo 
caso a Comissão de Direitos Humanos ou o Escritório do 
Ombudsman já tenham considerado o problema e tomado 
uma decisão.

Levando seu problema para 
o conselho administrativo da 
escola.
Caso queira escalar o problema 
com o conselho administrativo da 
escola, isto precisará ser feito por 
escrito. Sua solicitação precisará ser 
recebida a tempo de ser colocada na 
agenda mensal.

Você pode ser convocado a 
comparecer à reunião do conselho 
para discutir o problema ou o 
conselho poderá formar um comitê 
para avaliar sua queixa.

Se preferir, você pode levar um amigo 
ou alguém para lhe dar apoio durante 
a reunião com o conselho.

A menos que sua queixa seja contra 
o diretor, o conselho parte do 
pressuposto que você já completou 
todos os passos do procedimento 
de queixas da escola antes de levar a 
questão ao conselho.

Fazendo uma reclamação 
sobre a escola
Caso acredite que o conselho 
administrativo não tenha seguido 
o procedimento de queixas da 
escola corretamente, ou caso 

queira contestar parte do processo, 
você poderá contactar o Diretor 
de Educação do Ministério para 
sua região. Você também poderá 
fazer uma queixa no Escritório do 
Ombudsman. O Ombudsman poderá 
investigar o processo usado pelo 
conselho administrativo para lidar 
com a queixa e fazer recomendações.

Você também poderá entrar em 
contato com a Comissão de Direitos 
Humanos ou com o Comissariado da 
Infância em qualquer momento.

Resolvendo 
problemas  
na escola
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education.govt.nz

Contatos Úteis
Ministério da Educação:

Escritório Regional de Auckland
Telefone: 09 632 9400
E-mail: enquiries.auckland@
education.govt.nz

Escritório Regional de Whanganui/
Manawatu
Telefone: 06 349 6300
E-mail: enquiries.whanganui@
education.govt.nz

Escritório Regional de Nelson/
Marlborough/West Coast
Telefone: 03 546 3470
E-mail: enquiries.nelson@education.
govt.nz

Escritório Regional de Wellington
Telefone: 04 463 8699
E-mail: enquiries.lowerhutt@
education.govt.nz

Escritório Regional de Hawkes Bay/
Gisborne
Telefone: 06 833 6730
E-mail: enquiries.napier@education.
govt.nz

Escritório Regional de Bay of Plenty/
Rotorua/Taupo
Telefone: 07 349 7399 
E-mail: enquiries.BoP-Waiariki@
education.govt.nz

Escritório Nacional
Telefone: 0800 622 222
E-mail: Disputeresolution.Process@
education.govt.nz

Serviço de Direitos do Aluno
Direito Comunitário
Telefone gratuito: 0800 499 488
http://studentrights.nz/

Gabinete do Provedor de Justiça
Telefone gratuito: 0800 802 602
E-mail: info@ombudsman.parliament.nz

Gabinete do Comissariado da Infância 
e Juventude:
Telefone gratuito: 0800 224 453 
E-mail: advice@occ.org.nz

Comissão de Direitos Humanos
Telefone gratuito: 0800 496 877
E-mail: infoline@hrc.co.nz

Sabia mais:
Para mais informações sobre o Processo de Resolução de Disputas, visite

Informações para escolas http://www.education.govt.nz/working-with-
parents-to-resolve-problems-about-learning-support

Informações para pais https://parents.education.govt.nz/resolving-
problems-about-your-childs-learning-support


