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Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary 

school 

Saber mais – perguntas a colocar quando o meu filho ingressar na sua nova 

escola Primária 

Supporting your child as they start at a new school in a new country can be challenging.  We have 

put together a number of questions that you might want to ask before your child starts their 

education here.   

Apoiar o seu filho à medida que ele começa numa escola nova num novo país pode ser desafiante. 

Reunimos uma série de perguntas que pode desejar colocar antes de o seu filho iniciar a sua 

educação aqui. 

Not all the questions listed will be relevant to you and your child.  Similarly, not everything that you 

want to know more about will be shown as a question below. 

Nem todas as perguntas enumeradas serão importantes para si e o seu filho. Da mesma forma, nem 

tudo aquilo sobre o qual desejar saber mais será mostrado como uma pergunta abaixo. 

School wants to build a good relationship with you so you can both work together to support your 

 child’s progress.  You are encouraged to ask questions.

A escola deseja criar uma boa relação consigo para que possam ambos trabalhar em conjunto para 

apoiarem o progresso do seu filho. Incentivamo-lo a colocar perguntas. 

Uniform 
Uniforme 

Where can I buy school uniform? 
Onde posso comprar o uniforme escolar? 

  What are the rules about headscarves?
Quais são as regras sobre o uso de véus? 

What PE kit does my child need? 
Que Kit de PE precisa o meu filho? 

 

Lunch 
Almoço 

How much money do I need to provide for school meals each day? 
Quanto dinheiro preciso de fornecer para as refeições escolares diariamente? 

What is available for lunch? 
O que está disponível para o almoço? 

Is there a halal lunch option? 
Há uma opção de almoço halal? 

How do I apply for free school meals? 
Como é que solicito refeições escolares gratuitas? 

Can my child bring their own food? 
O meu filho pode trazer a sua própria comida? 
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Travel 
Viajar 

Where can I find out about bus routes? 
Onde posso encontrar informações sobre os percursos dos autocarros? 

Where do I drop off and collect my child every day? 
Onde é que deixo e vou buscar o meu filho todos os dias? 

Can my child walk home alone from school? 
O meu filho pode ir a pé sozinho da escola para casa? 

 

Communicating with school 
Comunicação com a escola 

  If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
Se o meu filho estiver doente ou não puder comparecer na escola, como é que comunico com a 
mesma? 

Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening? 
Há oportunidades para eu falar com o professor do meu filho para além das reuniões noturnas de 
pais? 

If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter? 
Se eu estiver em dificuldades para falar com a escola é possível ter acesso a um intérprete? 

 

Parents Evening 
Reunião Noturna de Pais 

What happens at parents evening? 
O que acontece na reunião noturna de pais? 

Will an interpreter be available for parents evening? 
Estará disponível um intérprete para a reunião noturna de pais? 

Should I bring my child with me to parents evening? 
Deverei trazer o meu filho comigo à reunião noturna de pais? 

 

Homework 
Trabalhos de casa 

  What sort of homework will my child get?
Que tipo de trabalho de casa irá ter o meu filho? 

How much homework will my child get? 
Qual a quantidade de trabalho de casa que o meu filho irá ter? 

Can my child get help with homework in school? 
O meu filho pode obter ajuda com o trabalho de casa na escola? 

How can I best support my child with their homework? 
De que forma posso prestar um melhor apoio ao meu filho com o trabalho de casa dele? 

 

Learning 
Aprendizagem 

How will you support my child to learn English? 
Como é que irão apoiar o meu filho na aprendizagem de inglês? 

How will you respond if my child struggles in class? 
Como irão reagir se o meu filho sentir dificuldades na sala de aula? 

How can I help my child to learn?  
Como é que posso ajudar o meu filho a aprender? 

How do you measure academic success? 
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De que forma é que aferem o sucesso académico? 

What will my child study? 
O que irá o meu filho estudar? 

 

Extra-curricular activities 
Atividades extracurriculares 

What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs? 
Que atividades estão disponíveis depois da escola para o meu filho, p. ex., desportos, clubes? 

Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities? 
Há alguns custos envolvidos pela participação nas atividades extracurriculares? 

 

Other 
Outro 

Can my child bring a mobile phone to school? 
O meu filho pode levar um telemóvel para a escola? 

 What will happen if my child gets bullied?
O que irá acontecer se o meu filho for intimidado? 

Who provides the books and stationary for my child to use at school? 
Quem fornece os livros e o material escolar para o meu filho usar na escola? 

 


