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Inquérito sobre propostas para abrir novas Bases de Recursos
Especialistas para crianças com Deficiências e Necessidades
Educativas Especiais, assim como ampliar o serviço existente nas
Bases de Recursos Especialistas em Norfolk, a partir do dia 1 de
setembro de 2020.
Introdução
Esta proposta é feita pela Norfolk County Council e Evolution Academy Trust, KWEST
Academy Trust, Inspiration Academy Trust, Rightforsuccess Academy Trust e Wensum
Academy Trust.
Em 2018, a Norfolk County Council anunciou que iria investir £120 milhões em novas
posições e serviços para escolas especialistas, com até quatro novas escolas
especializadas e 170 posições em bases especialistas para escolas públicas. Um dos
nossos objetivos, através do Programa de Transformação de Serviços Alternativos e
Necessidades Educativas Especiais e Deficiências (SEND) da Norfolk, é criar mais de 500
posições escolares adicionais para crianças com deficiências e necessidades educativas
especiais em Norfolk. A nossa proposta faz parte deste investimento. As Bases de
Recursos Especialistas constituem uma parte fundamental da Oferta Local da Norfolk para
crianças com necessidades educativas especiais e as suas famílias, tendo sido identificadas
na estratégia SEND da Norfolk como uma prioridade para o desenvolvimento.
O que é uma Base de Recursos Especialistas (SRB)?
As Bases de Recursos Especialistas (SRB) fazem parte das escolas públicas, permitindo
que as crianças acedam a aulas e tenham uma vida escolar em conformidade com as suas
necessidades individuais. Fora deste regime, as crianças aprendem em grupos mais
pequenos com a alocação de funcionários adicionais.
Para SRB’s associadas com Transtorno do Espectro do Autismo, as crianças são
matriculadas na escola; para outros tipos de SRB, as crianças mantêm-se matriculadas na
escola local e participam no SRB entre 2 e 4 períodos, voltando depois para a escola local
seguindo um plano acordado.
Os nossos planos para desenvolver o serviço de Base de Recursos Especialistas em
Norfolk
A Estratégia de Suficiência SEND da Norfolk identificou as seguintes lacunas na prestação de
serviços e áreas prioritárias a serem desenvolvidas:
 Uma nova SRB primária associada com Transtorno do Espectro do Autismo (ASD) em
West Norfolk.
 Uma nova SRB secundária associada com Transtorno do Espectro do Autismo (ASD)
em West Norfolk.
 Uma nova SRB primária associada com Transtorno do Espectro do Autismo (ASD) em
South Norfolk/Breckland
 Uma nova SRB secundária associada com Transtorno do Espectro do Autismo (ASD)
em South Norfolk/Breckland
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Uma nova SRB secundária associada com Transtorno do Espectro do Autismo (ASD)
em East Norfolk
Uma nova SRB primária associada com Necessidades de Aprendizagem e Cognição
(LCN) em West/North Norfolk.
Uma nova SRB primária associada com Necessidades Sociais, Emocionais e de Saúde
Mental (SEMH) em Norwich
Uma nova SRB primária associada com Necessidades Sociais, Emocionais e de Saúde
Mental (SEMH) em Norwich
Uma nova SRB primária associada com Necessidades Sociais, Emocionais e de Saúde
Mental (SEMH) em Breckland
Expansão das SRB’s primárias associadas com Necessidades Sociais, Emocionais e de
Saúde Mental (SEMH) de 10 posições para 16, com uma oferta de Fase Fundamental 2
sempre que possível.

O que estamos a propor mudar
De forma a satisfazer esta necessidade e procura por posições para bases de recursos
especialistas, a Norfolk County Council tem trabalhado com governadores e administradores
sénior das escolas em Norfolk, inclusive escolas mantidas pela autoridade local e Institutos
Trust. Tal tem por finalidade proporcionar os serviços certos nos locais certos, o que permite
garantir um melhor acesso às SRB’s em Norfolk para crianças, jovens e suas respetivas
famílias.
A Norfolk County Council está a procurar estabelecer novos SRB’s ou ampliar os SRB’s
existente nas seguintes escolas mantidas pela Autoridade Local e Institutos Trust, a partir do
dia 1 de setembro de 2020:
Breckland
 Nova SRB para ASD com 16 posições na
Redcastle Family (Community) School, em
Thetford
 Nova SRB para ASD com 20 posições na
Thetford Academy, Inspiration Trust
 Converter o serviço ‘POD’ existente para um
SRB para ASD com 16 posições na Drake
Primary (Community) School, em Thetford
(Community) School, Thetford
East Norfolk
 Nova SRB para SEMH com 16 posições na
Caister Infant & Nursery (Community)
School e Caister Junior (Community) School
Great Yarmouth

Norwich
 Nova SRB para SEMH com 16 posições na
Arden Grove Infant School, Wensum Trust
 Nova SRB para SEMH com 16 posições na
Edith Cavell Academy & Nursery,
Rightforsuccess Trust
 Nova SRB para SEMH com 16 posições na
Wensum Junior Academy, Evolution
Academy Trust

North Norfolk
 Expandir o SRB para SEMH com 10 posições
na Mundesley Infant (Community) School, ao
acrescentar 6 novas posições SRB na
Mundesley Junior School

West Norfolk
 Nova SRB para ASD com 16 posições na
Greyfriars Academy, King’s Lynn, KWEST
Trust
 Nova SRB para LCN com 16 posições na
Hillcrest Primary (Community) School,
Downham Market
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Sabemos que as anteriores propostas não endereçam todas as lacunas em termos de
prestação de serviços ou áreas de prioridade, pelo que existem planos para endereçar as
mesmas. Consultaremos estas propostas em tempo oportuno.
Por favor tenha em atenção:
A data de implementação de 1 de setembro de 2020 está sujeita à disponibilidade de
alojamento adequado e recrutamento de pessoal.
As posições das SRB’s serão alocados por meio de processos de admissão da Norfolk
County, e poderão não estar totalmente preenchidas até dia 1 de setembro de 2020. No
entanto, as mesmas serão totalmente preenchidas por meio deste processo de admissões. É
esperado, portanto, que algumas SRB’s funcionem inicialmente com um número inferior de
lugares.

Quais os benefícios desta proposta
A Norfolk County Council, assim como os governadores e administradores sénior das escolas e
Institutos Trust envolvidos nestes propostas, acreditam que estas mudanças beneficiariam
crianças e jovens porque:
 As mudanças apoiam a educação de crianças com deficiências e necessidades
educativas especiais nas suas comunidades e escolas locais
 Proporcionam o acesso a Bases de Recursos Especialistas e a consistência do seu uso
para crianças, jovens e famílias por todo Norfolk
 Garantem que as necessidades sejam satisfeitas localmente, evitando que crianças
percam tempo desnecessariamente ao se deslocarem para uma escola apropriada. Isto
é melhor para as crianças e jovens - poupando também dinheiro do contribuinte em
despesas de transporte.
 Existem mais espaços para a satisfação das necessidades de crianças com SEND
 Estas SRB’s fariam parte de uma rede intramunicipal de SRB’s capazes de proporcionar
oportunidades para trabalhos em parceria, desenvolvimento profissional e formação.
 Endereçam lacunas identificadas a nível geográfico, de idade e de diferentes fases na
prestação dos serviços de uma SRB, conforme identificado na Estratégia SEND da
Norfolk
 Aumentará a integração e melhorará a educação para todos os alunos destes escolas.

Principais custos
Todas as principais despesas para renovações e/ou novas construções serão cobertas pelo
Programa de Transformação de Serviços Alternativos e SEND, de forma a garantir as
condições apropriadas.
Como poderá manifestar a sua opinião
Os Institutos Trust e escolas individuais organizarão eventos espontâneos aos quais poderá
assistir e aprender mais sobre estas propostas. Por favor veja as datas para cada proposta no
verso. Se não puder comparecer nestes eventos mas gostaria de comentar as nossas
propostas, pode fazê-lo das seguintes formas:
 Preencher o formulário em anexo e devolvê-lo à secretaria da sua escola
 Aceder à nossa pesquisa online em: https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision
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Precisamos de todas as respostas até terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020.

O que acontece a seguir
Para Institutos Trust, cada Trust entregará uma processo empresarial ao Comissário Regional
Escolar para que este tome uma decisão.
Para escolas mantidas pela AL, a Norfolk County Council irá rever os resultados da
consulta e apresentará os resultados ao Diretor Executivo da Children´s Services - que
decidirá se estas propostas passam à fase de notificação pública estatutária.

Reuniões de Consulta
Breckland
Escola/Instituto Trust
Drake Primary School, Fairfields
Thetford IP24 1JW

Redcastle Family School, St Martins
Way, Thetford, IP24 3PU

Thetford Academy, (Inspiration
Trust) Croxton Road, Thetford IP24
1LH

Detalhes da Reunião de Consulta
 Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, das 9h às 10h, na
Drake Primary School
 Quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, das 17h às 18h, na
Drake Primary School
 Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, das 14:30h às 15:30,
na Redcastle Family School
 Quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020, das 17:30h às 18:30h,
na Redcastle Family School
 Quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020, das 15h às 16h, na
Thetford Academy
 Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, das 18h às 19h, na
Thetford Academy

East Norfolkv
Escola/Instituto Trust

Detalhes da Reunião de Consulta

Caister Infant & Nursery School,
Caister Junior School, Kingston
Avenue, Caister-on-sea, Great
Yarmouth NR30 5ET

 Quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, das 14:30h às 15:30h, na
Caister Infant School
 Terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020, das 18h às 19h, na Caister Junio
School

Norwich
Escola/Instituto Trust

Detalhes da Reunião de Consulta

Arden Grove Infant School,
(Wensum Trust), Arden Grove,
Hellesdon NR6 6QA

 Quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, das 18h às 19h, na
Arden Grove Infant School
 Sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020, das 9h às 10h, na Arden
Grove Infant School
 Segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, das 9h às 10h, na
Edith Cavell Academy
 Quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, das 15h às 16h, na Edith
Cavell Academy

Edith Cavell Academy & Nursery
(Rightforsuccess Trust) Duckett
Close, Norwich NR1 2LR

Wensum Junior Academy (Evolution  Quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, das 9h às 10h, na
Academy Trust), Turner Road
Wensum Junior Academy
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 Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020, das 18h às 19h, na
Wensum Junior Academy

North Norfolk
Escola/Instituto Trust

Detalhes da Reunião de Consulta

Mundesley Junior School, Trunch
Road, Mundesley NR11 8LE

 Terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, das 14:15h às 15:15h, na
Mundesley Junior School
 Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, das 17h às 18h, na
Mundesley Junior School

West Norfolk
Escola/Instituto Trust

Detalhes da Reunião de Consulta

Greyfriars Academy (KWEST Trust)
London Road, King's Lynn PE30 5PY

 Terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, das 14:30h às 15:30h, na
Greyfriars Academy
 Quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020, das 17:30h às 18:30h, na
Greyfriars Academy
 Quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020, das 15h às 16h, na Hillcrest
Primary School
 Quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, das 17h às 18h, na Hillcrest
Primary School

Hillcrest Primary School, Hillcrest
Downham Market PE38 9ND
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Inquérito sobre mudanças propostas para a Thetford Academy
Informe-nos sobre o que pensa da nossa proposta.
Até que ponto você concorda ou discorda com a nossa proposta
em estabelecer uma Base de Recursos Especialistas em 20 lugares
para Transtorno do Espectro do Autismo na Thetford Academy?
Por favor assinale uma caixa.

Concordo plenamente

Discordo

Concordo

Discordo plenamente

Nem concordo nem discordo

Não sei

Porque diz isto? Por favor escreva na caixa abaixo.

Gostaria de fazer mais alguma sugestão ou comentário que nos ajude a decidir e
planear um futuro apoio às crianças? Por favor escreva na caixa abaixo.
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Gostaríamos de receber opiniões de muitas pessoas diferentes, visto que os vossos
pontos de vista ajudam-nos a decidir se prosseguimos, ou não, com estas alterações.
Iremos também tirar partido de informações pessoais para tentar compreender aquilo
que diferentes grupos de pessoas pensam sobre a nossa proposta em estabelecer esta
Base de Recursos Especialistas na Thetford Academy.
Iremos processar quaisquer informações pessoais que recebamos de acordo com
RGPD - o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679),
a Lei da Proteção de Dados de 2018 e a política e diretrizes de proteção de dados
da Academy Trust. Isto significa que a Inspiration Trust irá reter os seus dados
pessoais, apenas usando-os para o fim segundo o qual foram recolhidos nomeadamente para este inquérito.
Não identificaremos indivíduos ao comunicar os nossos resultados e, de acordo com
a nossa política de gestão de registos, iremos reter esta informação durante cinco
anos. Vamos também, sob circunstâncias normais, abster-nos de transferir os seus
dados pessoais para qualquer outra pessoa. Porém, poderemos ser solicitados, de
acordo com determinadas leis de acesso à informação, a publicar ou a revelar
alguma, ou toda, a informação que você fornecer relativamente a esta consulta
(incluindo qualquer informação pessoal). Apenas procederemos desta forma se tal
revelação obedecer às leis de informação pertinentes, o que inclui a Lei da
Liberdade de Informação de 2000, a Lei da Proteção de Dados de 2018 e a
Regulamentação sobre Informação Ambiental de 2004.
Por favor diga-nos quem você é (assinale todos os aplicáveis):
Aluno

Governador escolar

Parente / Acolhedor

Residente local

Membro da Associação de
Pais / Professores
Membro do quadro

Negócio local
Grupo desportivo local
Grupo comunitário local

Outro (especifique, por favor): _______________________________________________
Em qual escola?

___________________________________________________

Qual o seu código postal? ______________________________________________

Os seus pontos de vista ajudam-nos a decidir se prosseguimos com esta proposta. Pode
comunicar-nos as suas opiniões ao devolver este formulário preenchido:
 Para a secretaria da sua escola
 ao aceder à nossa pesquisa online em: https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision
Este inquérito termina no dia 4 de fevereiro de 2019
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