GRUPO INTERNACIONAL
Southfields Academy

Translated to Portuguese (Brazil) by Fernando Barone and Ana Luisa

Bem-vindo ao Grupo Internacional e ao departamento EMAG
Bem-vindo a Southfields Academy e ao Grupo Internacional.
Primeiramente vamos explicar algumas coisas…
Bem… o Grupo Internacional é para os alunos que se mudaram
recentemente para o Reino Unido e cuja primeira língua não é inglês.
Se você está no Ano 10, 11 ou no Sixth Form, você irá juntar-se ao
Grupo Internacional. Se você está no Ano 7, 8 ou 9 você terá apoio
extra com seu inglês.
.

Valores
Nós acreditamos que através de comprometimento, disciplina,
integridade e respeito pelos outros, estimulamos todos a aprender.
Esse livreto tem tudo sobre a sua nova escola. Aqui na Southfields
Academy nós trabalhamos com você e seus pais para ajudá-lo a alcançar
o seu potencial. Lembre-se sempre de estudar bastante, respeitar os
seus professores e seus colegas e seguir as regras da escola.

No seu primeiro dia
OK… Você entrou na escola mas o quê você deve fazer depois?
No primeiro dia, você deve estar vestido com o uniforme da escola se
estiver nos Anos 7, 8, 9, 10 ou 11.
Se você está no Sixth Form, você deve usar roupas formais.

Gravata

Suéter

Sapatos socias pretos

A loja de uniforme
está aberta toda
terça-feira na cantina
das 13:30 às 15:30

Camisa formal com
gola
(Camisa social)
Calças ou saia
formais pretas

Sapatos sociais pretos

Para maiores
informações
sobre o uniforme,
acesse o nosso
website.

No seu primeiro dia
Você precisa ir para a entrada principal da escola, localizada na
Burr Road, às 9:30 da manhã e dizer à recepicionista que você é um
aluno novo. No seu primeiro dia, você será levado para conheçer a
escola, seu tutor e professores. Você também receberá uma agenda da
escola.

Você deve anotar suas tarefas de casa em sua agenda todos os
dias. A agenda também tem informações importantes sobre a escola.

Os professores irão achar algum aluno para ajudá-lo. Essa é uma
ótima maneira de começar a fazer amigos! Você irá estudar com pessoas
de todo o mundo!

Material
Então o quê você precisa trazer em seu primeiro dia?
Você deve trazer 3 canetas pretas,1 marca-texto, 1 caneta verde,
um lápis, um apontador e uma borracha. Você também precisa de um kit
de matemática (calculadora científica, régua, transferidor e um
compasso).
Você também deve comprar um dicionário de Inglês ou bilíngüe
Inglês-Português. Um tesauro também é útil.
Todos os outros cadernos e livros são fornecidos pela escola.
Também pode ser solicitada a compra de um livro de leitura e de um livro
de gramática.

Então quais matérias irei estudar?
Ano 7 e Ano 8
Os Anos 7 e 8 são conhecidos no Reino Unido como Key Stage 3. Os
alunos estudam muitas materias diferentes. Os alunos estudam as
matérias principais: Ciências, Matemática e Inglês de 4 a 5 horas por
semana. Eles também podem estudar História, Geografia, Computação,
Arte e Design, Musica, Teatro, Ensino Religioso, Espanhol, Educação
Física e Educação Pessoal Social e de Saúde.
Alunos que falam Inglês como uma língua adicional têm aulas de Inglês
em paralelo ao currículo inglês. Alguns alunos podem ter aulas extras de
Inglês em lugar de Espanhol.
Ano 9
No início do Ano 9 os alunos começam o Key Stage 4. No Ano 9 você
começa seus cursos GCSE. Os exames GCSE são provas importantes
que você faz no final do Ano 11. No Ano 9 algumas matérias são
obrigatórias (você tem que estudá-las) enquanto outras você pode
escolher.
Todo aluno estuda Inglês, Matemática, Ciências, Ensino Religioso,
Educação Fisica e Educação Pessoal Social & de Saúde.
Alunos podem escolher uma variedade de matérias. Algumas opções
são: História, Geografia, Culinária, Ciência da Computação, Artes,
Sociologia, Arte Gráfica, Corte & Costura, Espanhol, Construção,
Administração e Saúde & Assistência Social.

Grupo Internacional
Se você entrar na escola no Ano 10, 11 ou 12, você irá juntar-se ao
Grupo Internacional. Quais matérias que você irá estudar, dependerá do
seu nível de Inglês. Logo quando você chegar, você irá fazer uma prova
de Inglês e Matemática.
Existem 6 grupos no Grupo Internacional e o grupo ao qual você irá
juntar-se depende do seu nivel de Inglês e Matemática. Todo aluno do
Grupo Internacional estuda Inglês e Matemática. Você também poderá
escolher algumas matérias. As outras matérias ensinadas no Grupo
Internacional são Ciências, História, Geografia, Viagem & Turismo,
Cidadania, Música, Educação Física, Teatro, Administração
e
Competências para a Vida & Trabalho.
A que horas eu entro e saio da escola?
O dia escolar começa com o Horário do Tutor às 8:20 da manhã e
acaba às 14:45.
Você deve estar na escola até as 8:15 da manhã.
Há 6 aulas todos os dias.
Se você está no Ano 7 até o Ano 11, você não pode sair da escola. Se
você está no Sixth Form você pode sair da escola durante os intervalos.
08:20
08:20
08:33
09:35
10:35
11:10
12:12
13:10
13:37
13:49

08:30
09:33
10:35
11:10
12:10
13:10
13:35
13:47
14:45

Portão principal fechado!
Horário do Tutor
Período 1
Período 2
Intervalo 1
Período 3
Período 4
Intervalo 2
Horário do Tutor
Período 5

14:47
14.47

15:45

Período 6
Detenção para alunos atrasados (Punctuality
Plus+)
Alunos atrasados terão detenção!
Horário do Tutor e Reuniões (Assembly)
Você verá seu tutor duas vezes ao dia para a chamada. Seu tutor
vai ajudá-lo em sua adaptação e irá monitorar seu desempenho. Se você
está preocupado com qualquer coisa, converse com seu tutor. Uma vez
a cada trimestre você terá uma reunião com seu tutor. Durante essa
reunião você discutirá seu progresso.
Se você está no Ano 7, 8 ou 9, uma vez por semana você terá reuniões
antes ou depois das aulas. Também existe a reunião do Grupo
Internacional uma vez por semana.

O que vou comer?
Você pode escolher se vai comprar comida ou trazer de casa.
A Cantina serve comida durante os 2 intervalos. Você também pode
comprar café-da-manhã antes das aulas.
Você pode comprar uma variedade de comidas saudáveis na cantina, de
sanduíches até pratos quentes!

Como eu posso comprar comida?
Você terá sua conta na Cantina. Você pode depositar dinheiro na sua
conta na Secretaria (General Office) durante o primeiro intervalo. Quando
você comprar algo, o valor será debitado da sua conta. A escola possui
um sistema biométrico e os alunos usam a digital para acessar sua conta.

Posso usar os computadores da escola?
Sim! Você pode usar os computadores
para fazer suas tarefas de casa e para
pesquisas. Você receberá um nome de
usuário e senha. Não diga a ninguém o seu
login! Tome cuidado enquanto você usa a
internet!
Use apenas para trabalhos
escolares.

Como posso aprimorar meu Inglês?
Você pode assistir ao telejornal em inglês todos os dias.
Você pode ler um jornal em inglês e se manter informado sobre os
assuntos atuais.

Você deve adquirir o hábito de ler um livro todos os dias. Você pode pegar
livros emprestados na biblioteca da escola. A biblioteca tem livros para
todos os níveis de leitura. Pergunte à bibliotecária. Há também muitas
outras bibliotecas locais. Alguns sites úteis são:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.duolingo.com

Coisas importantes que você deve saber
1. Você deve vir à escola todos os dias. Apenas em casos de doença
você é permitido faltar à escola. Seus pais ou guardião precisam
avisar a escola.
2. Você deve ir a todas as aulas e ser pontual.
3. Você deve trazer seu dicionário, caderno de vocabulário e seu
estojo para todas as aulas e seu kit de matemática para suas aulas
de matemática.
4. Você deve desligar seu celular e guardá-lo na mochila.
5. Você deve tirar seu casaco ou jaqueta quando entrar na sala de
aula.
6. Você não pode comer, beber ou mascar chiclete na sala de aula.
7. Lembre-se: as aulas são em inglês e você deve falar em inglês.
Porém, você pode pensar em sua língua materna sobre idéias
quando estiver traduzindo para algum colega ou pedindo ajuda.
8. Você deve trabalhar duro na sala de aula e completar todas suas
tarefas em tempo.
9. Não tenha medo de perguntar! Os professores estão aqui para
ajudá-lo.
10. Trate a todos com respeito!

Como meus pais ou guardiões podem me ajudar?
Eles podem ajudá-lo garantindo que você esteja sempre no horário.
Eles devem verificar se você tem o material correto e que você esteja
vestido o uniforme completo.
Eles devem verificar que você esteja fazendo suas tarefas de casa todos
os dias!
Comparecer a reuniões de pais também é obrigatório.

Provas de língua estrangeira
Se você consegue ler e falar qualquer uma das seguintes línguas você
poderá fazer o GCSE de língua estrangeira:
Árabe
Italiano
Polonês
Turco

Francês
Japonês
Português

Alemão
Mandarim
Russo

Grego
Persa
Espanhol
Urdu

Atividades extra-curriculares
Atividades extra-curriculares são uma ótima maneira de fazer novas
amizades e se divertir! Há uma variedade de atividades que você pode
fazer!
Você gosta de Esportes?
Você gosta de Teatro?
Você gosta de Música?
Você gosta de Informática?
Venha participar com a gente!
Todos as atividades começam às 14:50 e são gratuitas!

Piscina
Academia

Estúdio de Teatro

Eu vou ter tarefa de casa?
Você terá tarefa de casa todos os dias.
Você deve anotar sua tarefa de casa em sua agenda e completar a
tempo.
Você deve comparecer ao Homework Club uma vez por semana.
Homework Club é uma atividade extra-curricular para aprimorar seu nível
de Inglês fazendo algumas tarefas. Os professores estarão disponíveis
em ajudá-lo em qualquer outra tarefa de casa que você tenha.
Homework Club é obrigatório e você deve comparecer.

Para mais informações

Se você tem qualquer dúvida não hesite em entrar em
contato pelo telefone: 020 8875 2600 ou pelo email:
info@southfields.wandsworth.sch.uk

BEM-VINDO A SOUTHFIELDS ACADEMY!!!

