
Dê a sua opinião sobre a prestação de serviços dos centros infantis na área do programa 

Better Start de Streatham 

Informação contextual 

No período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, a Câmara de Lambeth realizou uma ampla 

consulta sobre propostas para introduzir mudanças na sua oferta de centros infantis. Essas 

propostas foram feitas em resposta a alterações introduzidas pelo governo nacional à componente 

para os anos iniciais do subsídio "Dedicated Schools Grant" (DGS), que resultaram em que a Câmara 

passasse a ter muito menos dinheiro para gastar em centros infantis. 

Nessa consulta, a Câmara propôs que na zona de Streatham houvesse um centro infantil "nuclear" 

que oferecesse um programa completo de serviços de segunda a sexta-feira, e dois centros infantis 

"de ligação" que oferecessem serviços em regime de sessões - ou todas as manhãs, ou todas as 

tardes, ou ainda durante apenas alguns dias. Os centros infantis propostos foram: 

• Hitherfield Children’s Centre: Centro nuclear (Core centre) 

• Streatham Hub Children’s Centre: Centro de ligação (Link centre) 

• Woodmansterne Children’s Centre: Centro de ligação (Link centre) 

De acordo com estas propostas, a prestação de serviços no Centro Infantil de Sunnyhill cessaria.   

Durante esta consulta, a posição da Escola e do Centro Infantil de Woodmansterne sofreu 

alterações. Essas alterações tiveram a ver com o profundo trabalho de expansão de capital que a 

Câmara levou a cabo a fim de aumentar a sua oferta escolar e tornar a Escola Woodmansterne uma 

escola primária com quatro classes iniciais e criar uma nova escola secundária com cinco classes 

iniciais nas mesmas instalações, proporcionando às crianças e famílias da zona uma escola 

comunitária abrangente, desde o infantário até ao 11º ano.  

Esta expansão da Escola Woodmansterne, tão necessária, colocou exigências adicionais às 

instalações escolares e às infraestruturas locais. Embora a Escola Woodmansterne se mantenha 

fortemente empenhada em continuar a prestar serviços de excelente qualidade aos anos iniciais, 

deixará de ser viável, à medida que o número de turmas aumentar, prestar os serviços dos centros 

infantis nas instalações da escola. 

A consulta também realçou preocupação com as propostas no sentido de cessar a prestação de 

serviços no Centro Infantil de Sunnyhill.  

A consulta a nível municipal foi usada para recomendações feitas ao Gabinete da Câmara de 

Lambeth em abril de 2019, como parte do processo de tomada de decisões da Câmara. Estas 

incluíram uma recomendação para se proceder a nova consulta em Streatham, a fim de recolher 

opiniões sobre qual deveria ser o centro nuclear e quais os dois centros de ligação na zona. 

No verão de 2019, procedeu-se a nova consulta que incidiu sobre estas propostas. Ficou claro que, 

embora muitos dos que responderam tenham acolhido favoravelmente as propostas para manter o 

Centro Infantil de Sunnyhill como local de prestação dos serviços de centros infantis, continuava a 

haver preocupação quanto ao acesso aos serviços para as famílias que vivem na zona de Streatham 

Vale e quanto à distância a percorrer até Hitherfield, o centro nuclear mais próximo. 

Finalidade do documento de consulta 

Tendo em conta esta preocupação, este documento de consulta descreve propostas revistas e 

dá-lhe oportunidade de nos dar a sua opinião. O principal objetivo destas propostas revistas é 

permitir a melhor distribuição geográfica possível dos serviços e recursos disponíveis pelos edifícios 

de centros infantis disponíveis, a fim de garantir que as crianças e as famílias que vivem em 

Streatham, e em especial as que mais necessitam de apoio, podem continuar a utilizar os serviços 

dos centros infantis. 



As propostas revistas para a zona de Streatham são as seguintes: 

• Manter o Centro Infantil de Hitherfield como centro nuclear, sendo os serviços prestados 

tanto no edifício do centro infantil situado nas instalações da Escola Primária de Hitherfield, 

como no One O'Clock Club do Stay and Play, em Hillside Gardens.  

 

• Manter o Centro Infantil de Sunnyhill como centro de ligação, mas aumentar o volume e a 

gama de serviços oferecidos através da transferência de alguns serviços de Hitherfield para 

Sunnyhill. Isto traduzir-se-ia numa quantidade de serviços prestados em Sunnyhill maior do 

que a proposta na consulta anterior, refletindo o feedback e o desejo de proporcionar mais 

acessibilidade às famílias do sul do município.  A oferta combinada de serviços pelos Centros 

Infantis de Hitherfield e Sunnyhill seria equivalente àquela oferecida por um centro nuclear 

e um centro de ligação. Isto significa que seriam prestados cerca de 15 serviços de centros 

infantis por semana entre os dois centros.  

 

• Manter o Centro Infantil de Streatham Hub como centro de ligação, com prestação de 

serviços dois dias por semana. 

 

• Oferta de uma sessão adicional de Stay and Play por semana no One O’Clock Club de 

Streatham Vale. De acordo com estas propostas, esta sessão seria realizada pela Streatham 

Youth and Community Trust, que é responsável pelo One O’Clock Club, mas o trabalho seria 

feito em estreita colaboração com a equipa Better Start da zona de Streatham, que assistiria 

regularmente às sessões para fornecer informações adicionais e apoio às famílias.   

Por que razão pensa a Câmara que estas propostas revistas irão responder mais satisfatoriamente às 

necessidades das crianças e das famílias da zona do Better Start de Streatham? 

A longo prazo, a Câmara não pode continuar a prestar serviços de centros infantis a partir do Centro 

Infantil de Woodmansterne. Durante a consulta, os pais que vivem perto da Escola Woodmansterne 

disseram-nos que estão preocupados com a distância a percorrer até à Escola Primária e ao Centro 

Infantil de Hitherfield. Ao providenciar uma maior oferta no Centro Infantil de Sunnyhill, que se situa 

mais no centro de Streatham, a Câmara espera resolver algumas destas dificuldades de deslocação. 

Ao rever as propostas, a Câmara considerou se seria eficaz aumentar a gama de serviços do Centro 

Infantil de Streatham Hub em vez de em Sunnyhill. No entanto, as famílias disseram-nos que 

apreciam o Centro Infantil de Sunnyhill, um centro infantil construído especialmente para o efeito, 

com um espaço de lazer ao ar livre seguro e de qualidade. Este espaço ao ar livre não está, nem 

pode estar, disponível no Streatham Hub, o que restringe as atividades que podem ser oferecidas. A 

Câmara também é proprietária do edifício do Centro Infantil de Sunnyhill, mas tem um contrato de 

arrendamento para utilização de espaço no Streatham Hub, o que faz com que seja mais dispendioso 

fazer mais uso do Streatham Hub.  

As famílias de Lambeth que vivem na zona da Escola Woodmansterne também poderão ir a uma 

sessão adicional de Stay and Play que será realizada no One O'Clock Club de Streatham Vale. A 

sessão será conduzida pela Youth and Community Trust de Streatham, com o apoio da equipa do 

Better Start de Streatham. Isto significa que as famílias que precisarem de apoio adicional de um 

trabalhador do Better Start poderão obtê-lo facilmente e na sua área local. As famílias também 

poderão obter apoio adicional através de um processo de encaminhamento online, falando com o 

seu enfermeiro visitante ou ainda contactando a equipa de funcionários dos Centros Infantis de 

Streatham Hub, Sunnyhill ou Hitherfield presencialmente ou por telefone. 

 


