
 

 

Mudando-se para West Sussex durante a Avaliação EHC 
 

Se você se mudará para West Sussex enquanto a avaliação de necessidades EHC do seu filho 

está em andamento, é importante que você informe à escola e à Equipe de Avaliação de 

Necessidades Educacionais Especiais da sua autoridade local atual sobre a sua mudança. Isso 

assegurará que todos os documentos, inclusive relatórios que já tenham sido reunidos, sejam 

transferidos rapidamente para West Sussex. 
 

Uma vez que a sua mudança tenha acontecido, a câmara de West Sussex se tornará 

responsável por continuar com o processo de avaliação de necessidades EHC. 

 
Para mais informações 

 
 

Se o seu filho possui uma declaração ou EHCP: 
 
 

Equipe SENAT (Special Educational Needs 

Assessment Team) de West Sussex 

Equipe A: (Chichester, Bognor Regis, Selsey, Midhurst) 

0330 222 8881 
 
 

Equipe B: (Littlehampton, Angmering, Worthing, 

Shoreham, Steyning, Horsham West) 

0330 222 8882 
 
 

Equipe C: (Crawley, Burgess Hill, Horsham East,  
Haywards Heath, Cuckfield, East Grinstead)   

0330 222 8883 
 
 

Se o seu filho não possui uma declaração ou EHCP: 
 
 

West Sussex Pupil Admissions Team (Equipe de Inscrições) 

0333 014 2903 

Como nos contactar 
 

West Sussex SEND Information, Advice and Support Service 

Oriel Lodge 

St James Campus 

St James Road 

Chichester 

West Sussex 

PO19 7HA 
 

e-mail: send.ias@westsussex.gov.uk 
 

Site: http://westsussex.local-offer.org/services/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O papel do SEND IAS de West Sussex é garantir que todos os pais tenham 

acesso a informações, orientações e apoio imparciais, para que possam tomar 

decisões informadas sobre as necessidades educacionais especiais dos seus 

filhos. Todas as informações compartilhadas com o SEND IAS são 

confidenciais, a menos que tenha sido obtida permissão para compartilhá-la 

com outros indivíduos, serviços e agências que possam ajudar a família. 
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Introdução 
 

São tantas as providências necessárias quando mudamos de casa, que muitas vezes 

negligenciamos algo, ou o deixamos para o último minuto. Ao requisitar uma nova vaga escolar 

para o seu filho com necessidades adicionais de apoio, é essencial que você comece a 

planejar o mais cedo possível, de modo a garantir uma transição tranquila para a nova escola. 
 

Este guia explica o que você precisa fazer e que medidas a câmara de West Sussex colocará 
em prática uma vez que tenha sido informada da sua mudança para a comarca. 

 
Apoio SEN (Necessidades Educacionais Especiais) 

 
Se o seu filho está registrado para receber apoio SEN (não possui declaração de necessidades 

educacionais especiais, nem Plano de Educação, Saúde e Cuidados – EHCP), você precisará 

conversar com a Equipe de Inscrição de Alunos de West Sussex pelo telefone 0333 014 2903 

assim que os detalhes da sua mudança estiverem resolvidos (como o novo endereço e a data 

confirmada da mudança). Eles serão capazes de informar-lhe que escolas locais têm vagas 

para o ano do seu filho e organizar a matrícula, pedindo a você que preencha um formulário de 

solicitação chamado “In Year Application Form’”, o qual pede que você liste até três escolas, 

por ordem de preferência. Se precisar de ajuda para preencher o formulário, entre em contato 

com o Serviço de Informação, Orientação e Apoio SEND de West Sussex (WS SEND IAS). 
 

Se você está vindo de uma comarca diferente ou de uma área sob jurisdição de uma 

autoridade local diferente, a escola anterior é obrigada a transferir o histórico escolar do seu 

filho até 15 dias escolares após o dia em que ele deixou de estar registrado naquela escola. No 

entanto, quando as providência de transferência são feitas com antecedência, é uma questão 

de boas práticas que as informações sejam fornecidas em tempo suficiente para que a nova 

escola se prepare, providenciando os métodos de ensino, equipamentos ou ajuda especial 

detalhados no Plano Individual de Aprendizagem (“Individual Learning Plan”) do seu filho. 
 

Todos os registros e documentos relacionados às necessidades especiais do seu filho deverão 

ser transferidos à nova escola, inclusive quaisquer informações coletadas pelo Coordenador de 

Necessidades Educacionais Especiais (SENCo), cópias de Planos Individuais de 

Aprendizagem e orientações de professores especializados ou psicólogos da área. 
 

É provável que a nova escola queira conhecer o Plano Individual de Aprendizagem o mais 

rápido possível, para compreender as necessidades educacionais especiais do seu filho e a 

ajuda necessária para atendê-las. 
 

Obs.: Algumas áreas fora do Reino Unido não usam o sistema de declaração/EHCP, portanto 

se o seu filho frequentava uma escola especial sem declaração/EHCP, é muito importante que 

você contacte a Equipe de Inscrição de Alunos (Tel: 0333 014 2903) para que uma vaga em 

escola convencional seja alocada enquanto a equipe SENAT considera se realiza uma 

avaliação de necessidades EHC. Isso poderá levar à emissão de um EHCP e à alocação de 

uma vaga em escola especial, se adequado. A equipe SENAT não costuma alocar “vagas de 

emergência” em escolas especiais antes que a avaliação de necessidades EHC seja concluída. 

 

Se o seu filho tem uma Declaração ou EHCP 
 
Se você está planejando se mudar para West Sussex, a primeira coisa a fazer é telefonar 

para a Equipe de Avaliação de Necessidades Educacionais Especiais da sua autoridade 

local atual para informá-los sobre a sua mudança. Esta é a equipe que cuida da 

declaração/EHCP do seu filho, e você poderá encontrar os dados para contactá-la em 

cartas que tenha recebido sobre a declaração/EHCP. 

Você deverá informá-los: 

 

 os endereços (do qual e para o qual está se mudando) 

 a data em que se mudará  

 o nome e o tipo de escola que o seu filho frequenta atualmente 

 o nome da autoridade local para a qual está se mudando - (West Sussex) 

 
 
Depois disso, você deverá telefonar para a Equipe de Avaliação de Necessidades 

Educacionais Especiais (SENAT) da nova autoridade local, que lhe enviará uma lista de 

escolas antes da sua mudança. Se você já se mudou para West Sussex, também poderá 

solicitar que a lista de escolas lhe seja enviada, ou pode ser que você saiba que escola 

gostaria que considerasse a sua solicitação de vaga. 
 
Quando você se mudar, a equipe SENAT solicitará à câmara anterior uma cópia da 

declaração/EHCP do seu filho, bem como todos os relatórios anteriores, inclusive relatórios 

de revisões anuais recentes, para garantir uma compreensão clara das necessidades do 

seu filho. Às vezes, eles não podem oferecer nenhuma orientação clara até que essas 

cópias tenham sido recebidas. 
 
A equipe SENAT fará o máximo que puder antes da sua mudança – se você já estiver 

solicitando por uma escola específica, eles podem enviar documentos e perguntar à escola 

se ela é capaz de atender às necessidades do seu filho. No entanto, a oferta de vaga só 

poderá ser feita uma vez que a equipe SENAT tenha comprovantes de residência, como: 

 

 um contrato de locação; 

 uma carta do seu advogado (solicitor); ou 

 uma conta (ex: água, eletricidade, gás) com o seu nome e o novo endereço. 

 
 
Uma vez que a declaração/EHCP do seu filho tenha sido transferido(a), a câmara de West 

Sussex torna-se responsável pela manutenção da declaração/EHCP e pela provisão da 

ajuda ali estipulada. 

 
Ao receber a transferência de declaração/EHCP do seu filho, a equipe SENAT poderá 

antecipar a sua revisão  e realizar uma nova avaliação, independente de quando a avaliação 

anterior tenha acontecido. Isso é feito para garantir que a câmara compreenda por completo 

as necessidades educacionais especiais do seu filho e a ajuda necessária para atendê-las. 

Se precisar de ajuda com algum aspecto desse processo, contate o WS SEND IAS. 
 

A câmara de West Sussex deverá informá-lo dentro de 6 semanas após a data de 

transferência se revisará a declaração/EHCP ou se propõe a realização de uma nova 

avaliação, segundo a seção 323 do Ato de Educação. 

 
Nomeando uma nova escola na Declaração ou EHCP 
 

As solicitações de vagas escolares de crianças que possuem uma declaração ou EHCP são 

feitas através da Equipe SENAT da autoridade local. A alocação de vaga em uma 

determinada escola requer a concordância da autoridade local, após a qual a Parte 4 da 

declaração ou seção I do EHCP é alterada. Como em todas as alterações à declaração ou 

ao EHCP, você tem o direito de recorrer de decisões. 
 

A câmara de West Sussex tentará assegurar que o seu filho comece a frequentar uma 

escola adequada ou receba a provisão adequada da forma mais breve que seja possível 

após a sua mudança. 
 

A câmara tem uma política de inclusão que visa garantir que a maioria das crianças com 

necessidades educacionais especiais sejam educadas em escolas convencionais, se isso 

for consistente com: 

 

 o uso eficiente de recursos; 

 as necessidades da criança e das outras crianças da mesma sala de aula; e 

 os desejos dos pais. 
 
 

O dever de nomear uma escola também se transfere à câmara de West Sussex. Pode ser 

que a escola nomeada na declaração/EHCP do seu filho seja agora longe demais para que 

ele a frequente, então a câmara de West Sussex precisaria nomear uma nova escola. 
 

A câmara de West Sussex reconhece a necessidade de disponibilizar diversas opções de 

provisão especial, desde a provisão convencional e recursos de ensino especializado em 

escola convencionais, até as escolas especiais da autoridade. 
 

Em alguns casos, dependendo do local de onde você está se mudando, o seu filho poderá 

continuar a frequentar a escola atual, se a equipe SENAT considerar que o tempo de 

deslocamento é razoável. 


