Guia para os Pais Regresso à Escola
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Escolas primárias – as crianças estarão em
grupos, o que significa que estarão com o
mesmo grupo de crianças e terão um
professor. A programação, tal como educação
física e francês, também será dada aos
estudantes em grupos.
Escolas secundárias – as direções escolares
assegurarão que os horários dos estudantes são
limitados a duas aulas presenciais. Há exceções
para escolas onde o contacto pode ser limitado
por grupos do mesmo grau ou se a dimensão
geral da escola for pequena, facilitando a gestão
da identificação de contactos.

Nota: o ensino remoto continuará a ser uma
opção para os estudantes e famílias.

Eis algumas das medidas que estarão
em vigor para manter as crianças em
segurança na escola

•

Melhoramentos na ventilação em toda a
província:



As direções escolares continuarão a otimizar
a qualidade do ar nas escolas através de
melhoramentos na ventilação e/ou
filtragem. Isto inclui medidas como operar
os sistemas durante mais tempo, usar os
filtros de classificação mais alta e instalar
unidades individuais HEPA de filtragem.



As direções escolares colocarão uma unidade
individual HEPA de filtragem em salas de
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aulas de jardim infantil júnior e sénior como
medida adicional de saúde e segurança.
Limpeza melhorada das escolas e
superfícies com muito contacto.
Uso de máscara:
 Os estudantes nos Graus 1 a 12 devem usar
uma máscara devidamente aplicada, em
interiores da escola e no transporte escolar.
 Os estudantes no jardim infantil são
encorajados a usar máscara ou cobertura
facial.
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Os funcionários da escola e os condutores dos
autocarros devem usar máscaras cirúrgicas.

Os estudantes e os funcionários devem
rastrear sintomas de COVID-19 todos os dias.
As atividades extracurriculares serão
autorizadas com algumas modificações.
Os estudantes podem partilhar materiais
durante o intervalo, em espaços partilhados e
interiores, com o distanciamento físico
apropriado.
Os espaços partilhados serão autorizados,
por exemplo: salas de orientação, bibliotecas,
laboratórios técnicos e cafetarias, quando
observam as medidas de ajuntamentos em
interiores.
Frequente lavagem de mãos ou utilização de
gel hidroalcoólico.

Continuaremos a trabalhar com o Oficial Médico
Chefe de Saúde e as unidades de saúde pública
locais para informar e atualizar as orientações.
Podem ser requeridas medidas adicionais de
saúde e segurança para algumas unidades de
saúde pública com base em informação de
saúde pública local. Por favor, note que o plano
pode ser ajustado com base em indicadores
chave de saúde pública e de cuidados de saúde,
tais como as taxas de vacinação.
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Para manter os estudantes e os funcionários
com tanta segurança quanto possível, foram
instaladas medidas de segurança em parceria
com o Oficial Médico Chefe de Saúde do Ontário.
As escolas são autorizadas a abrir para ensino
presencial com medidas de saúde e segurança
em vigor para o ano escolar.

