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3 de setembro de 2021 
Carta do Ministro da Educação para os pais de Ontário 

Caros Pais do Ontário: 

Esperamos que o vosso Verão esteja a ser muito bom. Com o regresso do ensino 
presencial neste setembro, estamos desejosos de ver os estudantes de volta à escola 
para uma experiência de aprendizagem mais normal - em conjunto com os seus 
amigos e professores. Sabemos que o ensino presencial é essencial para a saúde 
mental e física, a realização académica e o bem-estar geral dos nossos jovens. 

Desenvolvidas em conjunto com os especialistas médicos, incluindo o Oficial Médico 
Chefe de Saúde e em revisão do relatório da Mesa Científica Provincial, as medidas 
que estamos a tomar são concebidas para manter os estudantes com tanta segurança 
quanto possível quando na escola. 

No ano escolar 2021-22 os estudantes de toda a província irão: 

• Regressar ao ensino presencial durante todo o dia de escola, ainda que o ensino 
remoto sincronizado continue a ser uma opção; 

• Aprender em salas de aulas apoiadas por distanciamento físico e limpeza 
melhorada; 

• Ser capazes de participar em atividades extracurricular, clubes, música e artes, 
assim como numa gama completa de desportos dentro da escola e através de 
atividades de desporto entre escolas com algumas modificações; 

• Beneficiar de ventilação melhorada e outras atualizações de infraestruturas de 
qualidade de ar, incluindo unidades HEPA em toas as salas de aulas de jardins 
infantis e em todos os espaços de ensino que não estejam ligados a sistemas 
mecânicos de ventilação. 

Estão disponíveis mais pormenores do plano na página web do Ministério da Educação (Ministry of 
Education’s website). 

Por outro lado, o nosso governo está a trabalhar com unidades de saúde pública e 
direções escolares financiadas publicamente para planear e receber clínicas de 
vacinação voluntária em ou perto de escolas para continuar a lutar contra a COVID-19. 
Espera-se que as clínicas decorram antes da escola começar e durante as primeiras 
semanas de escola. O programa é parte da estratégia final para alvejar quem ainda 
não recebeu a primeira ou a segunda dose e fornecerá um acesso fácil e conveniente 
às vacinas voluntárias para os estudantes elegíveis e suas famílias, assim como para 
educadores e funcionários da escola que regressam à escola neste Outono. 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
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Estamos a dedicar mais de 80 milhões de dólares em financiamento para apoios à 
saúde mental dos estudantes. Isto é mais de quatro vezes os investimentos feitos em 
2017-18, durante o governo anterior. 

Tornar o regresso à escola no Ontário tão seguro quanto possível é apoiado por 
investimentos significativos, incluindo mais de 1,6 milhar de milhões de dólares em 
apoios dirigidos à COVID-19, e 85,5 milhões de dólares na recuperação e renovação 
de aprendizagem para ajudar os estudantes a ultrapassar todas as lacunas de 
aprendizagem que a pandemia criou. 

Melhorar a qualidade do ar nas escolas é extremamente importante para manter as 
comunidades escolares seguras contra a COVID-19. É por isso que me sinto orgulhoso 
em acrescentar que o nosso governo investiu mais de 600 milhões de dólares para 
reforçar os sistemas de ventilação nas escolas, após os conselhos científicos 
emergentes durante a pandemia.  Isto é adicional ao 1,4 milhar de milhões de dólares 
em financiamento que fornecemos às direções escolares para renovar as instalações 
escolares, incluindo HVAC e janelas. 

Os melhoramentos na ventilação foram feitos em todas as escolas e todas as direções 
no Ontário. No total, teremos fornecido mais de 70 000 unidades HEPA individuais de 
filtração e outros dispositivos de ventilação para manter as salas de aulas seguras. 

Para melhorar a qualidade do ar nas escolas com ventilação mecânica, estamos a dar 
instruções às direções escolares para usar filtros da mais alta classificação - MERV-13 
sempre que possível, efetuar mudanças mais frequentes de filtros, operar os sistemas 
durante mais tempo e calibrar os sistemas de HVAC para os máximos de fluxo de ar e 
tomada de ar fresco. Para os estudantes mais jovens no jardim infantil júnior e sénior, 
estamos a colocar um filtro HEPA individual nas suas salas de aulas -
independentemente de a escola ter ventilação mecânica - como uma camada adicional 
de proteção. No interesse da transparência, forneceremos às direções escolares uma 
ferramenta pública padronizada para relatório sobre os melhoramentos de ventilação. 

O nosso governo continuará a trabalhar de perto com o setor da educação e os 
especialistas médicos para ajudar a assegurar que a segurança, o bem-estar e o 
sucesso académico dos estudantes continuam a ter toda a nossa atenção. Como parte 
desse compromisso, o Oficial Médico Chefe de Saúde divulgou orientações atualizadas 
para as unidades de saúde públicas locais (updated guidance to local public health 
units) sobre a gestão de casos, contactos e surtos de COVID-19. As orientações 
cobrem tópicos chave associados com a gestão da COVID-19 em ambientes escolares, 
incluindo aconselhamento para gerir indivíduos sintomáticos, casos prováveis e 
confirmados e surtos suspeitos e confirmados. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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A nossa vacinação continua.  As vacinas são a melhor defesa contra a COVID-19 e 
variantes e ajudarão a proteger os nossos estudantes, os nossos entes queridos e as 
nossas comunidades contra a doença.  E enquanto Ministro da Educação do Ontário, a 
minha principal prioridade será sempre a saúde e a segurança dos estudantes, 
educadores e pais da província. Agradeço a todos a paciência e resiliência que 
demonstraram durante tempos tão desafiadores. Vamos continuar o nosso momento 
positivo e continuar a trabalhar em conjunto para assegurar que as nossas crianças 
estão seguras enquanto usufruem de um merecido e mais normal ano escolar. 

Desejo a todos um seguro e feliz regresso à escola. 

Atenciosamente, 

O Honorável Stephen Lecce 

Ministro da Educação 
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