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Para ajudar a compreender a forma 

como o CATS Canterbury funciona 

Uma mensagem do Director e funcionários 

sobre as nossas políticas para o ajudarem 

 

O CATS College Canterbury tem um amplo conjunto de políticas sobre como tomar conta 

dos alunos e sobre tudo o que fazemos para os ajudarmos. Esta informação está 

disponibilizada em inglês no site catscollege.com e é actualizada todos os anos. Este 

documento pretende dar-lhe uma ideia sobre o que são estas políticas e facultar-lhe alguma 

da informação mais importante no seu próprio idioma. Para a informação total, consulte as 

políticas do colégio ou contacte-nos em caso de dúvida. 

Pessoas que podem ajudar 
Todos os alunos têm um Tutor Pessoal com quem se reúnem uma vez por semana e que 

os ajuda e lhes presta assistência durante o tempo que estão connosco. Podem encontrar-

se com um Tutor Sénior todos os dias se assim o desejarem, e o Tutor Sénior, os 

Funcionários Residenciais e do Bem-Estar e os Funcionários Sénior estão sempre 

disponíveis para ajudarem. Existe uma linha de emergência de 24 horas sempre com 

alguém de serviço para ajudar. O número é +44 7876 684206 
 

Todos os estudantes com menos de 18 anos têm de viver em casas totalmente 

supervisionadas com um Responsável da Residência com responsabilidade permanente 

sobre eles. Os alunos com mais de 18 anos têm um Responsável de Residência para os 

supervisionar mas são tratados como adultos e vivem em mais de 18 Casas, sendo que o 

responsável certifica-se de que estão bem. 

 

Vida no Colégio 
Os alunos têm acesso a wi-fi nas residências do colégio e no colégio e os números da linha 

de apoio e outros números estão claramente apresentados em todas as Casas. Podemos 

facultar-lhe algum dinheiro de bolso se desejar que o façamos, e todos os alunos têm um 

cofre no seu quarto e podem definir a sua própria combinação para o mesmo. Encorajamos 

os alunos a tratarem de seguro de recheio pois não cobrimos a perda de bens pessoais no 

colégio. 
 

São fornecidas refeições completas e saudáveis no colégio. Incluem o pequeno-almoço, 

almoço com escolha de carne e um prato vegetariano, um bar de saladas com dez opções, 

frutas, sopa e pão e jantar com opções similares e pudim. Pode haver a necessidade de 

ajuste de refeições na escola e não em casa e existirão muitas coisas novas a 
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experimentar. Demora algum tempo para que os alunos se ajustem a estas alterações na 

dieta, mas é importante que comam de maneira saudável e aprendam a adaptar-se à vasta 

opção de comida disponível no Reino Unido. 
 

Existem zonas sossegadas para os alunos incluindo uma Sala de Oração na 56-60 New 

Dover Road, assim como áreas com cadeiras confortáveis e TVs. Existe uma grande área 

de computadores disponível todas as noites em St. Lawrence que os alunos podem utilizar. 

Ocorrem actividades todas as noites no colégio e são espalhados posters por todo o colégio 

para que todos os alunos tenham acesso à informação. 
 

É também facultada informação na intranet do colégio, por e-mail e na página de Facebook 

do colégio. Os pais poderão aderir à nossa página de Facebook para ver o que acontece no 

colégio durante o ano. Pode fazê-lo seguindo o nosso link para a nossa página de 

Facebook:  https://www.facebook.com/CATSCanterbury Os alunos devem verificar a intranet e 

o seu e-mail do colégio diariamente. 

 

No colégio, levamos o cuidado e apoio aos nossos alunos seriamente e esses alunos são 

verificados de hora a hora durante o dia e regularmente durante a noite e fins de semana. 

Os funcionários do colégio devem saber sempre onde está o aluno e os alunos devem 

informar os seus Responsáveis de Residência onde estão em todas as alturas. 
 

Se os alunos quiserem sair de Canterbury devem preencher um Exeat online no 

computador. Se se tratarem de alunos com menos de 18 anos, será pedida permissão aos 

pais. Os alunos devem preencher um Exeat à quarta-feira, às 16h antes do fim-de-semana 

que desejam sair e devem informar-nos sobre os seus planos para férias com antecedência 

para que possamos verificar se estão em segurança e quando vão sair. Não será concedido 

um Exeat a alunos se não concordarmos com o local para onde desejam ir ou com quem 

desejam ir. Espera-se que os alunos com menos de 18 anos estejam em companhia de um 

adulto responsável e tenham permissão parental. 

 

Cuidado Médico 
É muito importante que nos comunique sobre qualquer condição de saúde que o aluno 

sofra ou imunizações ou tratamentos hospitalares que tenham recebido. Deve preencher 

um formulário e facultar-nos detalhes completos para sabermos o que fazer em caso de 

emergência e como poderemos ajudar. 

A informação médica é mantida em confidencialidade e será apenas partilhada com as 

pessoas que precisam de ter acesso à mesma. Respeitaremos também a confidencialidade 

do aluno mas há casos em que para sua própria segurança, a informação poderá ser 

partilhada. Também será necessário que os alunos preencham um questionário médico 

quando chegam ao colégio. 
 

Respeitaremos sempre as suas opiniões culturais e religiosas. 
 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Se um aluno estiver a tomar medicação, precisamos de ter conhecimento, saber qual a 

dosagem e a regularidade, de que forma deve ser administrada e quaisquer efeitos 

secundários possíveis. Se a medicação tiver sido receitada por um médico, será necessária 

uma carta do médico a explicar detalhadamente a condição médica e o tempo que se 

espera que o aluno tome essa medicação 
 

O colégio recorre aos serviços de um centro de saúde local e de um médico privado 

juntamente com a enfermeira e o pessoal médico do colégio. Os alunos que permanecem 

connosco mais do que 6 meses são registados nos serviços médicos quando chegam ao 

colégio. Se os alunos desejam ser consultados por um médico com  rapidez ou não estão 

satisfeitos com o serviço de enfermagem, terão de pagar cuidados privados. A maioria das 

pessoas no RU estão satisfeitos com o Serviço de Saúde e não utilizam médicos privados, 

mas podemos ajudar os alunos a serem consultados por um médico privado, se assim o 

desejarem. 
 

Se os alunos não se estão a sentir bem, devem reportar à enfermeira do colégio em 56-60 

New Dover Road. Se os alunos tiverem 17 anos ou menos, não têm permissão para 

permanecer na sua residência e precisam de ver avaliados pela enfermeira. Se necessário, 

podem ficar no espaço médico durante o dia, sendo tratados devidamente. Se estão com 

muita febre ou se sentem demasiado doentes para se deslocar, podemos chamar uma 

ambulância ou providenciar pessoal para ficar com eles. O quarto médico do colégio faculta 

cuidados de enfermagem, acesso ao médico e refeições durante o dia. Se o aluno tiver 

mais de 18 anos pode telefonar e a enfermeira vai avaliar as suas necessidades e 

aconselhar sobre o melhor a fazer. O colégio pode insistir com um aluno com mais de 18 

anos para ser visto por um médico. 
 

Todos os alunos têm de estar registados se estiverem aqui mais de 6 meses ou terem 

possibilidades de pagar a nível privado. 

Segurança e Protecção contra Perigo 
O colégio tem uma Política de Protecção. Todos os nossos funcionários têm formação em 

defesa para assegurar que os nossos alunos são mantidos na máxima segurança possível. 

Enquanto colégio, tomaremos todos os passos razoáveis para proteger os jovens do perigo, 

discriminação ou tratamento degradante e para defender os seus direitos. 
 

Encorajamos todos os nossos jovens a sentirem-se seguros e a reportarem-nos sobre algo 

com que não estejam satisfeitos ou não se sintam à vontade. Há sempre adultos que os vão 

ajudar, ouvir e dar-lhes qualquer apoio que precisarem. 
 

Temos um Responsável pela Protecção que é a nossa Directora de Residência e Bem-

Estar - Kerry Cosson. A Vice-Responsável pela Protecção é Anna Brzozowska. Ambas têm 

formação especial em Protecção Infantil. 
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Todos os nossos funcionários e voluntários e todos quantos trabalham para nós são 

cuidadosamente avaliados pelo Gabinete de Registos Criminais e estão capacitados a 

trabalhar com jovens. 
 

Quando existem sérias preocupações sobre um jovem se encontrar em risco, contactamos 

agências governamentais locais, serviços sociais ou a polícia, se necessário. 
 

O bem-estar dos jovens que estão aos nossos cuidados é o que de mais importante 

fazemos e todos os alunos independentemente da sua idade, cultura, deficiência, sexo, 

língua, origem racial, crença religiosa e/ou identidade sexual têm o direito a protecção por 

abuso, negligência e/ou discriminação. 
 

Os adultos de visita ao colégio têm de se identificar na recepção ou junto do Responsável 

da Residência e têm de ser acompanhados por um funcionário. Não é permitido nenhum 

adulto ou pai nas instalações residenciais sem supervisão. 
 

Os alunos só podem contactar os funcionários através do e-mail do colégio ou telefones do 

colégio e não podem ter nenhum funcionário como "amigo" no Facebook ou outra rede 

social. 
 

Não podem ser tiradas fotos de alunos sem o seu consentimento. Todos os alunos 

consentem que o colégio tire fotos, mas não podem ser tiradas fotos ou realizados filmes 

por estudantes a outros estudantes sem o seu consentimento. 
 

Se ocorrer uma acusação de abuso contra a Responsável de Protecção, a mesma deve ser 

reportada pelos alunos ao Director. Quaisquer acusações contra o Director devem ser 

remetidas ao Director do Grupo de Educação de Cambridge em Kett House, Station Road 

em Cambridge. 
 

A confidencialidade dos pais e estudantes será respeitada e as outras pessoas serão 

apenas informadas na base do necessário. 
 

Os funcionários têm instruções para, no caso de um aluno lhes reportar informação sobre o 

abuso, não terem permissão de guardar segredo e terem de reportar a um responsável com 

formação para ajudar e apoiar. 

A lei proíbe a publicação de qualquer material que possa levar à identificação de um aluno 

ou professor que tenha sido acusado antes de serem acusados por uma infracção 

Bullying 
Enquanto estabelecimento universitário, não aceitamos qualquer forma de bullying. Bullying 

é a utilização de agressão com a intenção de magoar outra pessoa. Bullying pode ser: 
 

Emocional 

Físico 

Racista 
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Sexual 

Homofóbico/transfóbico 

Verbal 

Online 

Bullying móvel 

Religioso 

Relacionado com Dificuldades de Aprendizagem 

Relacionado com Deficiência 
 

Tomaremos medidas firmes contra qualquer pessoa acusada de bullying no nossa colégio 

através de implementação da nossa política disciplinar  

 

Utilização abusiva de substâncias 
O colégio tem políticas muito claras sobre o abuso de substâncias. Pode incluir o abuso de 

álcool, drogas ou drogas lícitas. Não é permitido fumar no colégio ou nas residências 

excepto no caso de estudantes com mais de 16 anos e em áreas especialmente 

designadas. Não encorajamos o acto de fumar em qualquer forma. 
 

O colégio reserva-se o direito de remeter o aluno para casa imediatamente em caso de 

utilização abusiva de substâncias sem qualquer reembolso de encargos. Reservamo-nos 

também o direito de realizar buscas de artigos ilegais ou proibidos incluindo a procura de 

quaisquer pacotes enviados para o colégio quando se suspeite da presença de drogas ou 

álcool. Reservamo-nos o direito de realizar testes aleatoriamente todos os alunos 

relativamente ao consumo de álcool ou droga. A polícia será informada de qualquer 

utilização de substâncias ilegais. 

 

A Internet e as TICs 
Os alunos devem utilizar os sistemas do colégio apenas para fins educacionais. Em 

circunstância alguma pode um aluno facultar a sua ID de utilizador ou palavra-passe a 

terceiro. Os alunos não podem dar as suas palavras-passe a sistemas de admissão no 

colégio a qualquer outra pessoa. 
 

Os estudantes não devem comentar, publicar ou aceder a qualquer material que seja 

racista, ofensivo, indecente ou ilegal. Isto inclui a publicação em redes sociais ou qualquer 

outro sistema na internet. Os alunos não podem descarregar ou instalar software não 

autorizado no equipamento do colégio e não têm permissão para fazer qualquer tentativa 

deliberada para atacar, sobrecarregar ou negar a utilização operacional normal de 

quaisquer serviços. 
 

Os alunos são encorajados a utilizarem apenas as contas de email aprovadas do colégio. 

 

Comportamento no colégio 
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Espera-se e são recompensados níveis elevados de comportamento. Os alunos para 

trabalhar com vista à obtenção de uma vasta variedade de prémios de liderança e são 

atribuídos com regularidade certificados por trabalho louvável. Pretendemos premiar e 

encorajar os alunos sempre que possível e o reconhecimento público de conduta ou 

trabalho ocorre frequentemente. 
 

Quando há qualquer problema, existe uma política de disciplina de cinco fases no colégio. 

Quando um aluno é colocado em aviso formal de disciplina, é-lhe enviada uma cópia, assim 

como aos seus pais e agente. Os alunos podem aceder ao seu registo disciplinar online e 

podem mostrar aos seus pais todas as cartas se ainda não as receberam. Os alunos podem 

ser colocados em qualquer nível de sistema de disciplina dependendo da gravidade da 

ofensa. Os alunos com faltas de comparência receberão também avisos de disciplina. A 

fase de disciplina final vai resultar em exclusão permanente do colégio. Faremos tudo ao 

nosso alcance para evitar que tal aconteça e pretendemos conceder aos alunos todas as 

hipóteses de melhorar e ter sucesso. 
 

Todas as decisões tomadas pelo Director para excluir um aluno serão consideradas na 

'balança de probabilidades'. Isto significa que se existirem mais probabilidades de o aluno 

não ter feito aquilo de que é acusado. Não se trata da mesma norma de 'para além de 

dúvida razoável' requerida num caso criminal. 

 

Reclamações e o Botão 'Conta-nos'  
Os alunos não sempre encorajados a utilizarem o botão 'Conta-

nos' através da intranet do colégio para nos informarem sobre algo 

com que não estejam satisfeitos. A maior parte dos assuntos pode 

ser tratada muito rápida e facilmente se os alunos nos informarem. 

Também podem reportar pessoalmente se não estiverem 

satisfeitos com algo. 
 

Se os alunos ou os pais não estiverem satisfeitos com questões levantadas junto do 

colégio, existe uma política de reclamação formal, pelo que pode registar a sua reclamação 

por escrito ou contactar por email os serviços do cliente. O e-mail é 

studentservices@catscanterbury.com 
 

Se, mesmo assim, não se considera satisfeito, pode ser accionada a Fase Dois que 

consiste em contactar o Director pessoalmente, por escrito ou por email para 

principal@catscollege.com. 
 

Se a decisão continuar a ser do seu agrado, elabore um recurso contra a decisão no prazo 

de três dias por escrito para o Director Geral dos colégios CATS através do colégio. 

Detalhes completos sobre o nosso processo de reclamações assim como todas as nossas 

políticas, em inglês, no site da CATS College – catscollege.com 
 

Todas as reclamações formais são registadas e monitorizadas. 

mailto:studentservices@catscanterbury.com
mailto:principal@catscollege.com
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Vamos prestar-lhe apoio se precisar de mais informação ou se desejar falar sobre estes 

pontos, e poderemos ajudar com a tradução de quaisquer políticas do colégio sobre as 

quais precisa de obter mais informação. 

 


