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Caros Membros da Comunidade,  

Os governadores das escolas são essenciais para ajudar a gerir as escolas locais. Eles são o 
maior grupo de voluntários do país. Há mais de 2000 governadores a voluntariar-se nas 
escolas de Liverpool. São muitas pessoas que trabalham como governadores de escolas 
fazendo algo de positivo para fazer a diferença na educação nas suas comunidades.  

Gostaríamos de lhe pedir para pedir ou encorajar membros da sua comunidade a tornarem-
se governadores de escolas. Iremos formar e apoiar qualquer pessoa interessada e 
identificar um órgão diretivo para a sua nomeação.  

Não existe diversidade suficiente entre os nossos governadores e órgãos diretivos escolares 
que muitas vezes não refletem as comunidades que servem. Isto significa que uma parte 
considerável da população permanece largamente excluída da tomada de decisões nas 
escolas.   

Precisamos que os membros da sua comunidade tragam a diversidade de perspetivas para 
assegurar o desafio e o debate internos. O debate aberto leva a boas decisões no interesse 
de toda a comunidade escolar.  

Para além deste impulso ao recrutamento, estamos a estudar como podemos encorajar os 
conselhos de administração a serem autorreflexivos sobre as suas competências culturais e 
sobre como os seus preconceitos afetam a política e o procedimento que é implementado 
nas escolas. Queremos que todos os nossos órgãos diretivos reflitam a riqueza das nossas 
diversas comunidades, mas só o poderemos fazer se um número suficiente de pessoas 
negras e de grupos étnicos minoritários se apresentar.  

Para mais detalhes, queira contactar o Dave Cadwallader em: 
dave.cadwallader@si.liverpool.gov.uk  (07793840825).  

 

Atenciosamente, 

Vereador Tomas Logan     Jonathan Jones 
Membro do Gabinete, Educação e Competências      Diretor de Educação 
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