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Caros pais e carregados de educação   

Bem-vindo ao Colégio “Highlands” e Universidade Jersey  

 

Para o seu filho que esteve connosco no ano passado, ou para os que são novos no colégio 

o início de um novo ano pode ser uma situação assustadora. Desta forma, isto pode coloca-

lós num novo território tanto aos alunos como aos pais e encarregados de educação. 

Estamos escrevendo para garantir que você está ciente do que esperar por parte do colégio 

e de quem contactar em caso de duvidas ou questoes caso precise esclarecer ou colocar as 

suas duvidas. Este ano foi especialmente desafiante, pelo que tomámos medidas para 

garantir que a saúde física e mental estejam em primeiro lugar. Estas medidas incluem 

protocolos de segurança em relação ao COVID-19 e aos quais os estudantes já foram 

informados e consciencializados. Assim como através de sinalização colocada em todo o 

Colégio. Informamos ainda que os alunos também tiveram um período de indução 

prolongado, para que possam familiarizar-se com o colégio e sentirem-se "seguros"! 

Fornecemos aos nossos colaboradores formação e recursos (da MIND Jersey, e You 

Matter, entre outros) para os melhor apoiar.  

Os estudantes do Colégio são tratados como jovens adultos sempre que possível, e o 

nosso primeiro ponto de contacto será eles.  No entanto, estamos cientes de que muitos 

dos nossos alunos podem precisar de apoio para navegar na sua jornada até à idade 

adulta. No Highlands temos uma equipa de funcionários profissional e qualificada em 

diversas áreas para tentar garantir que todos os alunos possam alcançar o seu máximo 

potencial! Estes incluem apoio a Vida estudantil (para serviços de bem-estar); Apoio às 

carreiras e empregabilidade; (Apoio à Aprendizagem.) Por favor, encoraje o seu filho a 

aceder a estes serviços e programas e se necessitar mais Informações sobre os mesmos 

aqui fica os dados do pessoal chave, disponíveis no (Manual dos Alunos), que pode ser 

consultado no site em baixo: https://www.highlands.ac.uk/college-brochures.Peço-lhe que 

também se familiarize com o programa de estudo "Escolha Certa" no mesmo site. Programa 

este que tenta esclarecer os alunos para o curso correcto e nível desejado.  

Congratulamo-nos com a interação entre o colegio e a casa e pedimos-lhe que entre em 

contacto, se tiver dúvidas ou preocupações. Voltaremos a contactá-lo(a) em breve, no 

âmbito da modalidade  da nossa primeira reunião  de encarregados para falarmos da (Noite 

de Progresso) é como chamamos esta noite que abordará o progresso dos seus filhos  e 

que estamos neste momento a adaptar para que possa acontecer conforme os requisitos da 

COVID-19.  

Por último, pedimos que siguem o Colégio nas redes sociais, pois publicamos regularmente 

atualizações, notas e informações especialmente no Facebook, Twitter e Instagram.  

Estamos ansiosos para trabalhar e colaborar consigo(a) durante o próximo ano.  

A sua atensiosa.  

https://www.highlands.ac.uk/college-brochures


 

 

 

Dreena Collins 
Assistant Principal, Students and Core Learning 
 


