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Escrevo-lhe como Presidente da Comissão para a Educação, Desporto e Cultura (Committee
for Education, Sport & Culture) para partilhar informações importantes sobre o futuro do
ensino secundário.
Como muitos de vós devem saber, o parlamento de Guernsey (States) acordaram reformas
substanciais no ensino secundário e no ensino após os 16 anos. Os seguintes pontos
sintetizam a estrutura futura:


As quatro escolas secundárias existentes (três escolas dos 11 aos 16 e uma escola
dos 11 aos 18) serão encerradas e substituídas por dois institutos dos 11 aos 18 e
ambos terão “sixth forms” (último ciclo do ensino secundário). Os dois institutos
serão parte integrante de uma só organização (uma escola);



Serão lecionados estudos técnicos, profissionais e vocacionais a tempo inteiro ou a
tempo parcial numa única organização com o objetivo de integrar o
estabelecimento de ensino superior (College of Further Education), o instituto de
estudos de assistência social e saúde (Institute of Health and Social Care Studies) e o
centro universitário GTA (GTA University Centre), o mais rapidamente possível,
tendo como finalidade última a parceria com uma universidade do Reino Unido para
criar o pólo universitário de Guernsey (University College Guernsey);



A escola St Anne’s School continuará a oferecer ensino secundário em Alderney e
as escolas Le Murier School e Les Voies School continuarão a funcionar para alunos
com necessidades educativas especiais.

Presentemente, as nossas escolas secundárias variam consideravelmente em termos de
dimensões. Em contrapartida, os dois institutos dos 11 aos 18 terão dimensões muito
semelhantes com um número de alunos muito semelhante em cada instituto. Os recursos
serão utilizados mais eficazmente para proporcionar os maiores benefícios possíveis aos
alunos.
O número de alunos em cada instituto estará em linha com as dimensões médias das
escolas secundárias que alcançam as mais altas classificações a nível nacional, sendo que
quase todas têm também “sixth forms”. Todos os alunos terão o mais amplo leque de

oportunidades curriculares e extracurriculares. Em Guernsey, os professores poderão
lecionar em todas as etapas principais do ensino secundário, o que maximizará as
oportunidades de desenvolver, recrutar e reter excelentes professores.
A fase após os 16 anos disponibilizará um único “sixth form” que será oferecido em dois
institutos, permitindo uma vasta gama de opções em termos de disciplinas. Os estudos
técnicos, profissionais e vocacionais farão parte de uma única organização integrada.
No início deste ano assumimos o compromisso de antes das férias intercalares de outubro
anunciarmos os locais que propomos utilizar para o ensino secundário no futuro e as
medidas transitórias para encerrar as quatro escolas existentes e mudar para uma só escola
a funcionar em dois institutos dos 11 aos 18. Concluímos o trabalho necessário para
cumprir esse compromisso.
Onde ficarão localizados os dois institutos dos 11 aos 18?
Os dois institutos dos 11 aos 18 ficarão instalados em Baubigny, em St Sampson’s e Les
Beaucamps.
Ambos os locais oferecem várias vantagens. Estão convenientemente localizados em
relação às suas escolas primárias parceiras. As instalações existentes foram construídas de
acordo com padrões de design moderno e têm uma vida útil longa. Temos boas
possibilidades de construir as extensões necessárias. Podem continuar a funcionar como
escolas durante o período de construção. Em Baubigny, a escola abriu em 2008 e a
construção custou 43,5 milhões de libras. Em Les Beaucamps, a escola abriu em 2012 e a
construção custou 37 milhões de libras.
A Comissão considera que estes dois locais são claramente as melhores localizações para os
dois institutos dos 11 aos 18. Todas as opções de locais foram estudadas e a Comissão
formou uma opinião objetiva com base nos aspetos práticos de cada local.
Os dois locais que pretendemos utilizar apresentam uma opção economicamente mais
vantajosa. Outras opções de locais seriam mais caras e/ou criariam demasiados
transtornos para os alunos. A utilização dos locais que têm presentemente as instalações
com os mais elevados padrões (em grande parte porque foram construídas mais
recentemente) elimina a necessidade de construir uma escola totalmente nova em La Mare
de Carteret e de realizar uma extensa renovação das instalações em Les Varendes, que têm
quase 35 anos e o que exigiria que os alunos dali se mudassem para outro local durante a
renovação antes de serem novamente transferidos para as instalações depois de
renovadas.
Embora os edifícios não sejam insignificantes, é evidente que o ensino é muito mais
importante do que os edifícios. Ao longo deste período de mudança a Comissão continuará
a trabalhar com educadores e outros colegas nas escolas para assegurar que o principal
foco continua a incidir na criação das melhores oportunidades possíveis para os alunos de
hoje e de amanhã. Estamos determinados em captar o melhor das escolas que já temos
nos dois institutos que lhes sucederão.

A Comissão apresentará um relatório ao parlamento de Guernsey (States) até meados de
2019 para procurar financiamento para as obras necessárias. Esse relatório conterá todos
os detalhes necessários para obter esse financiamento, inclusive no que respeita aos
custos. O nosso relatório incluirá também propostas para os desenvolvimentos de capital
necessários para criar o novo e integrado estabelecimento de ensino superior (College of
Further Education), o instituto de estudos de assistência social e saúde (Institute of Health
and Social Care Studies) e o centro universitário GTA (GTA University Centre) em Les
Ozouets e para a requalificação da escola primária La Mare de Carteret.
Nos próximos meses e anos trabalharemos estreitamente com os nossos docentes e os
seus representantes sindicais à medida que fazemos a transição das nossas quatro
instalações para duas. A Comissão confirma que haverá vagas para docentes para todos os
atuais professores do ensino secundário que quiserem ocupá-las após as reformas. Este
será, contudo, um período de mudança para os funcionários e é essencial uma abordagem
de colaboração e diálogo aberto.
Como faremos a mudança das escolas atuais para os dois institutos dos 11 aos 18?
Os dois institutos dos 11 aos 18, a operar como uma só escola, começarão a funcionar
amplamente em setembro de 2022 e ficarão totalmente operacionais em setembro de
2023 com instalações que cumprem os mais elevados padrões educativos. As tabelas
abaixo descrevem onde os alunos que frequentam atualmente as escolas primárias ou
secundárias receberão instrução ao longo dos seus anos na escola secundária.

A partir de setembro de 2021 todos os alunos que entrarem no Ano 7 (atual Ano 4 e anos
anteriores) ingressarão nas instalações de St Sampson’s ou Les Beaucamps e não terão de
mudar-se durante os anos que lhes restarem na escolaridade obrigatória.
O plano de transição foi desenvolvido após consulta com educadores. Isso significa que
mesmo durante o período de transição praticamente 90% dos alunos concluirão a
escolaridade obrigatória no mesmo local em que frequentaram o Ano 7. Não haverá mais
do que uma mudança adicional para nenhum aluno. Não será transferido nenhum aluno
entre os Anos 7 e 8, tendo obviamente sido transferidos para iniciar a escola secundária

entre os Anos 6 e 7. Além disso, uma percentagem muito maior de alunos poderá
permanecer nas suas instalações para seguir os estudos após os 16 anos comparado a cerca
de 20% no presente e 0% ao abrigo do “modelo de três escolas” considerado previamente
pelo parlamento de Guernsey (States). O período transitório para estabelecer o novo
“modelo de dois institutos” não durará mais do que os períodos transitórios durariam
noutros modelos previamente propostos e rejeitados pelo atual parlamento.
Quando a Comissão foi eleita no início deste ano herdou um compromisso assumido
perante os pais dos alunos dos grupos escolares seletivos na escola primária que ao longo
dos Anos 7 ao 11 continuariam a receber o ensino primário. O nosso modelo de transição
mantém este compromisso: permite que esses alunos permaneçam em anos escolares
“seletivos” nas instalações atuais. Isso significa que para o ano académico de 2022/23 a
escola em Les Varendes receberá alunos nos Anos 11 e 13.
Contudo, a Comissão está ciente de que alguns desses pais podem preferir que os seus
filhos concluam a escolaridade num dos dois novos institutos dos 11 aos 18, o que é
permitido pelo modelo de transição se assim o desejarem, e portanto nos próximos anos a
Comissão manterá diálogo com esses pais para estabelecer as suas preferências com
grande antecedência.
Compromisso
Esta tarde (quarta-feira, 24 de outubro) diretores de escolas secundárias partilharam as
informações desta carta com os funcionários das suas escolas. Todos os funcionários e pais
receberam esta carta por e-mail esta tarde e também será enviada uma cópia aos pais no
correio de quinta-feira. Os meios de comunicação foram informados e podem divulgar a
informação a partir de quinta-feira.
Realizaremos duas sessões após as férias intercalares nas quais, se assim o desejar, poderá
falar comigo e com outros membros da Comissão, com o diretor da educação, com o
dirigente escolar executivo de escolas secundárias e outros educadores. Estas sessões
terão lugar em Les Beaucamps na quarta-feira, no dia 14 de novembro entre as 18h00 e as
20h00 e no sábado, no dia 17 de novembro entre as 10h00 e o meio-dia.
Inscrições, uniformes e nomes das escolas e dos institutos
Numa gama limitada de circunstâncias os pais podem inscrever os seus filhos numa escola
secundária diferente. Informações e orientações sobre como estes pedidos podem ser
feitos, e sob que circunstâncias podem ser aceites, foram publicadas em
www.gov.gg/partnerschools. Tenha em atenção que a capacidade é limitada em todas as
escolas secundárias e, por isso, pode não ser possível aprovar pedidos.
A determinada altura, durante o período transitório, será necessário efetuar algumas
alterações nos uniformes escolares de modo a refletir a mudança para uma só escola em
dois institutos dos 11 aos 18. Essa é uma de várias questões em que o nosso trabalho inclui
levar em consideração as opiniões da Youth Shadow Committee (comissão composta por
alunos nas nossas escolas secundárias), que criámos no início deste ano. Informações
adicionais sobre uniformes serão disponibilizadas assim que possível.

É importante salientar que as três escolas atuais dos 11 aos 16 e a outra escola dos 11 aos
18 serão encerradas e, no seu lugar, vão abrir dois novos institutos dos 11 aos 18 (a
funcionar como uma só escola). Os nomes dos novos institutos dos 11 aos 18 não serão
conhecidos pelas respetivas localizações, por exemplo, St Sampson’s e Les Beaucamps.
Consultaremos a comunidade antes de determinar os nomes da nova escola e dos novos
institutos. Informações adicionais sobre este processo de consulta serão anunciadas num
futuro próximo.
Se tiver alguma pergunta sobre os locais ou os planos de transição, ou ainda se pretender
saber como se aplicam ao(s) seu(s) filho(s), não hesite em contactar a secretaria (Education
Office) por e-mail através do endereço educationfuture@gov.gg ou por telefone através do
n.º 733084.
Com os melhores cumprimentos,

Subdiretor Matt Fallaize
Presidente
Comissão para
a Educação, Desporto e Cultura

