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   BEM-VINDOS!

› tutores especializados e experiência na indústria 

› aulas observadas regularmente, concentrando-nos em garantir um ensino de elevada 
qualidade 

› um programa de estudos agradável, acolhedor e bem organizado 

› oportunidades de transição e integração criadas para estabelecer os alunos na vida 
académica, incluindo uma «Análise de Escolha Certa» 

› apoio de tutoria regular para garantir o progresso académico de cada aluno 

› uma equipa de apoio a Vida Estudantil exclusiva, empenhada em oferecer apoio, ativi-
dades e serviços 

› conselhos e orientação em vários tópicos, desde as carreiras ao bem-estar 

› noites de pais, reuniões sobre o progresso do aluno, open days e sessões de feedback 

Estamos felizes que o seu adolescente escolheu a nossa comunidade do colegio para o 
proximo passo na sua aprendizagem. Os alunos do secundário do Highlands College são 
tratados enquanto indivíduos. 

Encorajamo-los a encontrarem o seu próprio caminho, responsabilizarem-se pela sua 
aprendizagem e avançarem para criarem um futuro feliz e de sucesso. 

Neste manual, esperamos que encontrem toda a informação de que precisam para 
garantir que o vosso filho progride, com informação sobre a vida na Escola, instalações e 
apoio disponível para eles e para vocês.

OFERECEMOS...



   
› sejam honestos e cooperantes com os colaboradores e 
com os outros alunos 

› sejam pontuais em todos os compromissos esculares, 
estágios e formações 

› concluam todos os trabalhos de casa e trabalhos do 
curso nos prazos estipulados 

› mantenham um registo de 100 % de assiduidade, inclu-
indo quaisquer ausências autorizadas 

› se comportem de uma forma madura e adequada com 
todos os colaboradores e alunos, bem como nos 
ambientes do estágio profissional e da formação 

› informem a Colegio, a entidade do estágio profission-
al ou da formação sobre qualquer ausência no dia em 
que a ausência começa e forneçam comprovativos, se 
necessário, como declarações de consultas médicas 

› usem sempre o seu cartão de identificação 

› forneçam imformação sobre qualquer necessidade adi-
cional que possam ter ou afectar a sua aprendizagem

› compareçam a todas exames necessários

› evitar a marcação de ferias em ano lectivo

O QUE ESPERAMOS DOS ALUNOS...



ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE 
Espera-se que os alunos compareçam em cada aula na escola de 
formas pontual e que entrem em qualquer aula online que possam ter. 
Os tutores acompanharão a assiduidade e pontualidade e irão con-
tactá-lo(a) se tiverem uma ausência não explicada ou um registo fraco. 

Para comunicar uma ausência, os alunos devem contactar o adminis-
trador do Departamento ou contactar o seu tutor / Chefe do Departa-
mento (HoD) diretamente. Pode encontrar uma lista completa com os 
dados de contacto na secção «Contactos Úteis» deste manual.

FÉRIAS DURANTE O ANO LETIVO

Em circunstância alguma se devem marcar férias durante o ano letivo. Caso seja inevitável 
umas férias em família durante o ano letivo, deve enviar uma carta para o Diretor da Escola 
a solicitar uma licença.

DATAS DO TERMO
TERMO DO OUTOMO (2022)

Dom 12th Sept to Qua 17th Sept

Semestre: Dom 24th Out to Qui 28th Out 

Férias de Natal: Dom 19th Dez to Ter 4th Jan

TERMO DE PRIMOVERA (2023)

Qua 5th Jan to Qui 31st March

Semestre: Dom 13th Fev to Qui 17th Fev

TERMO SUMMER

Dom 17th Abril to Dom 10th Julho 2023

Feriado público: Dom 1st Maio, Dom 9th Maio, 
Dom 29th Maio

Dias de Desenvolvimento: Julho 11th to 14th



O objetivo do nosso currículo é preparar os alunos 
para as suas próximas etapas, sejam na universi-
dade ou num emprego. Independentemente do 
percurso que escolham seguir, o nosso currículo irá 
ajudar a garantir que desenvolvem um conjunto de 
competências para o futuro. Todos os nossos cursos 
incluem os seguintes aspetos para aumentar a sua 
experiência, conhecimentos e competências e para 
prepará-los para o sucesso.

Nem todos os alunos iniciam um emprego após a 
conclusão do ensino secundário. Na verdade, cerca 
de 45 % dos nossos alunos decidem estudar mais e 
ir para a universidade. Vários dos nossos cursos têm 
percursos de aprendizagem diretos para a Univer-
sity College Jersey (UCJ), mas, independentemente 
de os alunos decidirem frequentar a UCJ ou ir mais 
além, apoiamo-los incontestavelmente à medida 
que dão este passo. 

Todos os cursos do Highlands College incorporam 
o desenvolvimento de competências de emprega-
bilidade, ensinadas através de sessões com tutores. 
Todos os alunos do secundário utilizam uma plataforma 
chamada Navigate que regista a aprendizagem rela-
cionada com trabalho de que fazem parte e permite 
que os alunos construam um portefólio de referências 
para os futuros empregadores. Os alunos pesquisarão 
opções de emprego e receberão apoio para prepará-
los para o mundo do emprego, incluindo redação do 
CV, cartas de recomendação e simulação de entrevis-
tas. 

Também temos um quadro de empregos online exclu-
sivo. Ter uma experiência de trabalho relevante, 
atualizada e valiosa irá ajudar o seu filho a destacar-se 
dos outros quando procurar um emprego a tempo in-
teiro na área que desejar. Encorajamos todos os alunos 
a terem um trabalho a tempo parcial quando estiverem 
na escola para ajudar a desenvolver a suas competên-
cias de empregabilidade. Estamos muito orgulhosos 
das nossas relações fortes com a indústria e oferece-
mos estágios de experiência de trabalho a todos os 
níveis de ensino.

EMPREGABILIDADE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

O QUE FAZ PARTE DOS NOSSOS 
PROGRAMAS DE ESTUDO?

PREPARAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE

CERTIFICADO DE HABILITAÇÕES DO ENSINO SE-
CUNDÁRIO DE MATEMÁTICA, INGLÊS E BIOLOGIA 

Ter competências em Matemática e Inglês são capaci-
dades bastante valorizadas e solicitadas pelos empre-
gadores. Se um aluno não tiver alcançado a nota 4 
ou superior do Certificado de Habilitações do Ensino 
Secundário (GCSE), irá trabalhar para alcançá-la com os 
nossos tutores dedicados de Matemática e Inglês e con-
sultas sem marcação. 

Se já tiverem notas, iremos ajudá-los a fortalecer e desen-
volver mais estas competências. Para progredir para 
determinados cursos ou determinadas carreiras, como 
lecionar e promover o desenvolvimento em escolas 
primárias e enfermagem, os alunos podem perceber que 
precisarão de um GCSE de nível 4 ou acima em ciências. 

Se isto se aplicar ao seu filho, oferecemos um curso de 
preparação para o exame do Certificado de Habilitações 
do Ensino Secundário em Biologia Humana, que podem 
estudar como parte dos seus cursos a tempo inteiro.



INFORMAÇÕES GERAIS
O Microsoft Teams é a principal plataforma de co-
municação para partilhar informação curricular e para 
contacto entre os colaboradores e os alunos. Todos os 
alunos terão uma conta de e-mail Teams e da Escola e 
serão orientados sobre a forma como lhe acedem e os 
usam durante os dias de Integração. 

Será partilhada informação mais geral através da nossa 
aplicação móvel HConnect. Com o seu quadro person-
alizado, os alunos terão acesso 24h/dia a tudo o que 
lhes interessa, incluindo um mapa do campus, horário e 
atualizações diárias. 

A informação da Escola e as comunicações urgentes 
serão publicadas no site do Highlands College, bem 
como nas contas oficiais Twitter, Facebook, Instagram e 
YouTube do College. 

Ocasionalmente, também comunicaremos através de 
alertas por SMS. Informe os Registos do Aluno se mu-
dar de morada ou de número de telefone. 

COMMUNICATION

O CAFÉ CONNECT é o hub social da escola. Aberto 
todos os dias, oferece um menu fantástico e acessível 
com uma ampla variedade de opções saudáveis de 
refeições e snacks. 

O ambiente relaxado e contemporâneo torna-o o local 
perfeito para os alunos se encontrarem e fazerem uma 
pausa. São aceites pagamentos em dinheiro ou cartão. 

Também se podem adquirir bebidas e snacks nas 
máquinas de venda automática localizadas na Escola.

BEBIDAS E REFEIÇÕES



Os alunos não devem trazer artigos valiosos 
desnecessários, incluindo grandes quantidades de 
dinheiro, para as instalações do colegio.O colegio 
não aceita qualquer responsabilidade pela perda 
ou por danos de qualquer artigo pessoal.

Se o seu filho não se sentir bem, ou se precisar 
de primeiros socorros, deve dirigir-se à Receção 
principal da Escola, que contactará um profission-
al qualificado, se necessário. Todos os acidentes, 
mesmo banais, devem ser comunicados à Receção 
principal, para poderem ser registados.

Os Cartões de Identificação devem ser sempre 
usados.

Os perdidos e achados encontram-se na Receção 
principal e todas as diligências sobre artigos 
perdidos devem ser feitas aí. 

DINHEIRO E ARTIGOS VALIOSOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS

PERDIDOS E ACHADOS

PRIMEIROS SOCORROS

O Highlands College tem uma política restrita 
contra o tabagismo. Não é permitido fumar em 
qualquer parte das instalações.

POLÍTICA DE TABAGISMO



INFORMAÇÕES GERAIS
(contínuo)

O Highlands College tem um estacionamento 
limitado no local. Os alunos devem registar o 
seu veículo na Receção e colocar uma autor-
ização de estacionamento no para-brisas. 

A utilização irresponsável ou perigosa de um 
veículo levará ao cancelamento do direito de 
estacionar na Escola. 

O Highlands College não aceita qualquer re-
sponsabilidade pela perda ou danos de veícu-
los, bicicletas e/ou motorizadas.

ESTACIONAMENTO

A propriedade da Escola deve ser tratada 
sempre com respeito. 

Os computadores portáteis e outros materiais 
emprestados aos alunos devem ser tratados 
com cuidado. Será cobrada uma taxa se essa 
propriedade for danificada ou não for devolvida. 

O equipamento da escola não deve ser retirado 
do edifício sem autorização.

PROPRIEDADE DA ESCOLA



SAÚDE E SEGURANÇA (resumo)

É da responsabilidade dos alunos estarem 
atentos à saúde e segurança e procurarem po-
tenciais perigos, comunicando-os de imediato 
à Receção principal. 

Os alunos não se devem comportar de uma 
forma que crie um potencial perigo para 
outros, ou seja, correr pelos corredores/deixar 
objetos onde outras pessoas possam tropeçar. 

Encontram-se afixados detalhes sobre a evac-
uação de um edifício em caso de incêndio ou 
outras emergências em todas as salas e 
decorrem simulacros de incêndio durante o 
ano académico. 

Os limites de velocidade no campos devem 
ser cumpridos. 

Todas as nossas políticas podem ser encontradas - 
integralmente - no site do Highlands College: 

www.highlands.ac.uk

POLÍTICAS



ANIMAL MANAGEMENT
Tanya Miller: tanya.miller@highlands.ac.uk 

ART & DESIGN
Chantal Venton: chantal.venton@highlands.ac.uk 
Peter Thomson: peter.thomson@highlands.ac.uk 

AUTOMOTIVE STUDIES
Michael Nield: mike.nield@highlands.ac.uk
Deborah Holdridge: deborah.holdridge@highlands.ac.uk
Mark Syvret: mark.syvret@highlands.ac.uk 

BEAUTY
Carol-Ann Crowther: carol.crowther@highlands.ac.uk 
Victoria Ferreira: victoria.ferreira@highlands.ac.uk 

BUILDING TRADES
Nick Rudkin: nick.rudkin@highlands.ac.uk

BUSINESS 
Pawel Kulon: pawel.kulon@highlands.ac.uk
Julie Zimmerman: julie.zimmerman@highlands.ac.uk
Victoria Trehorel: victoria.trehorel@highlands.ac.uk
Eilidh McNicoll: eilidh.mcnicoll@highlands.ac.uk

CHILDCARE
Annabel Masefield: annabel.masefield@highlands.ac.uk
Michaela Swift: micki.swift@highlands.ac.uk
Siobhan Grieve: siobhan.grieve@highlands.ac.uk

CREATIVE MEDIA
Deimos Valerkou: deimos.valerkou@highlands.ac.uk
Eric Blakeley: eric.blakeley@highlands.ac.uk
Joanne Alm: joanne.alm@highlands.ac.uk
Suzanne Diggle: sue.diggle@highlands.ac.uk

CULINARY ARTS / TOURISM & HOSPITALITY
Nathan Watts: nathan.watts@highlands.ac.uk
Pawel Kulon: pawel.kulon@highlands.ac.uk

COMPUTING / DIGITAL GAMES DEVELOPMENT
David Griffin: david.griffin@highlands.ac.uk
Paul Spencer: paul.spencer@highlands.ac.uk 
Perry De Caux: perry.decaux@highlands.ac.uk.
Stephen Holley: stephen.holley@highlands.ac.uk 

DESIGN, ENGINEER & CONSTRUCT IN THE 
BUILT ENVIRONMENT
Nick Rudkinr: nick.rudkin@highlands.ac.uk

HAIRDRESSING
Albertina Tucker: tina.tucker@highlands.ac.uk

HEALTH AND SOCIAL CARE
Christine Gavey: christine.gavey@highlands.ac.uk

LIFESKILLS / PATHWAYS
Felicity Mason: felicity.mason@highlands.ac.uk 
Helen O’Connell: helen.oconnell@highlands.ac.uk 
Stephen McGinness: stephen.mcginness@highlands.ac.uk 
Tania Andrade: tania.andrade@highlands.ac.uk 

MECHANICAL SERVICES, ENGINEERING & WELDING
Nick Rudkin: nick.rudkin@highlands.ac.uk

PERFORMING ARTS
Natasha Stone: natasha.stone@highlands.ac.uk 
Michelle Smith: michelle.smith@highlands.ac.uk

SPORT / UNIFORMED SERVICES
Dominic Glennon: dominic.glennon@highlands.ac.uk
Jordan Neill: jordan.neill@highlands.ac.uk 
Martin Colley: martin.colley@highlands.ac.uk
Jarred Smith: jarred.smith@highlands.ac.uk

 CONTATOS ÚTEIS



CONTATOS ÚTEIS
Main College Reception: 01534 608608

Student Life: 01534 608654

01534 507981
www.brook.org.uk

01534 280530
www.yes.je

01534 612612
www.jersey.police.uk

01534 866793
www.facebook.com/listeninglounge

01534 482800
www.jaar.je

08457 909090
www.samaritans.org




