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Carta do Ministro aos Pais
Estimados pais de Ontário,
Dirijo-me aos pais num período sem precedentes.
O governo tem como principal prioridade manter a segurança de todos os residentes
de Ontário, incluindo os nossos alunos e docentes. Ao colaborar com os nossos
parceiros e todos os setores do governo, faremos tudo o que for necessário para cumprir
esta missão.
Desde que tomamos conhecimento da COVID-19, a província de Ontário tem vindo a
acompanhar cuidadosamente o desenrolar da situação para proteger a saúde e o bemstar de todos os cidadãos daquela província. Temos adotado ações decisivas para
garantir que a província fique preparada para enfrentar todos os cenários.
Como tal,no dia 12 de março de 2020, seguindo o conselho do Dr. David Williams, Diretorgeral da Saúde de Ontário, emitiu um diploma ministerial para encerrar todas as escolas
públicas na província até ao dia 6 de abril de 2020. O nosso governo tomou medidas
decisivas — uma das primeiras autoridades no mundo industrializado a encerrar as escolas
— com o objetivo de prevenir a propagação da COVID-19.
Somos também a primeira província do Canadá a declarar o estado de emergência. Esta
declaração, nos termos da Lei de Proteção Civil e Gestão de Situações de Urgência, de
Ontário, sublinha a capacidade da província em apoiar os nossos heroicos trabalhadores
da linha da frente que continuam a enfrentar este desafio na sua plenitude.
Embora estejamos perante um período marcado por incertezas, espero que esta carta
possa dar resposta a algumas perguntas dos pais.
O vírus tem sido caracterizado e discutido amplamente no que respeita aos seus impactos
físicos. Contudo, sou da opinião que devemos reconhecer e reagir aos sentimentos de
medo e preocupação que os seus filhos possam estar a sentir, especialmente os alunos
mais jovens. Temos ouvido de muitos deles, bem como diretamente dos seus pais, que tais
reações são o resultado da incerteza vivida e da grande exposição aos meios de
comunicação, fatores que levam a mais perguntas do que respostas.
Durante este período, incentivo os pais a terem conversas abertas com os filhos sobre a
COVID-19 e a reconhecer que as suas reações a esta situação — embora emotivas — o
que são compreensíveis e normais. Existem muitos recursos disponíveis para toda a
família, nomeadamente Kids Help Phone, um serviço de apoio nacional do Canadá,
disponível 24/7.
O serviço dispõe de aconselhamento profissional, informação e encaminhamento, bem
como apoio baseado em texto, por parte de voluntários, a pessoas jovens, tanto em inglês
como em francês. Por favor, visite o sítio Web www.kidshelpphone.ca, ou telefone para 1800-668-6868 ou envie o seguinte texto: CONNECT para 686868.
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sei que muitos de vocês procuram saber como iremos garantir que os alunos continuem a
aprendizagem fora da sala de aula.
Sendo o primeiro passo garantir a continuação da aprendizagem das crianças, o nosso
governo lançou um portal em linha visando facultar o acesso de todos os alunos a uma
vasta gama de recursos educativos, desde a pré-escola ao 12º ano.
Este portal em linha, disponível em Ontario.ca/learnathome, permite que os alunos de todos
os níveis de escolaridade continuem a aprendizagem fora da escola. Estes recursos,
desenvolvidos por docentes de Ontário para todos os níveis de ensino, têm por base
diretivas educativas superiores. Vamos facultar aos alunos do ensino secundário acesso a
cursos em linha com base nos programas de estudos de Ontário.
Embora esteja previsto o encerramento das escolas públicas até 6 de abril, com o
desenrolar dos acontecimentos em torno da COVID-19, estamos a preparar-nos para o
caso de o encerramento vir a ser mais prolongado.
Estamos especificamente a esforçar-nos para que os alunos possam continuar a fazer os
seus trabalhos de curso e a acumular créditos, mesmo que não o possam fazer dentro da
sala de aula. Ontário é líder na disponibilidade e riqueza em matéria de cursos em linha.
Como tal, continuaremos a impulsionar estas ferramentas, bem como outros recursos, para
promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Estamos a trabalhar com as
direções escolares para garantir aos alunos que atualmente não têm acesso a
computadores, possam obter a tecnologia necessária para poderem participar.
Sabemos que, para os alunos que terminam o ensino secundário este ano, possa haver
alguma incerteza sobre a conclusão dos seus estudos. Queremos deixar claro que nenhum
aluno ficará interdito de terminar o curso devido ao encerramento da escola durante duas
semanas e à evolução em torno da COVID-19. Por exemplo, cancelei as avaliações EQAO
para este ano escolar. Também aprovei uma mudança nos requisitos de fim de curso, de
modo a que a realização do Teste Provincial de Competências Linguísticas — (OSSLT,
Ontario Secondary School Literacy Test) — não constitua uma barreira para os alunos que
estão prestes a concluir o curso. Estamos inclusivamente a colaborar com o Ministério das
Escolas Superiores e Universidades e o Ministério do Trabalho, Formação e
Desenvolvimento de Aptidões para assegurar que os alunos possam candidatar-se ao
ensino pós-secundário (incluindo estágios, escolas superiores, e universidades),
independentemente da situação neste semestre.
Neste período, é mais importante do que nunca que tomemos todas as precauções para
garantir que, quando os alunos regressarem às aulas, voltem para um ambiente de
aprendizagem seguro e saudável.
O Ministério de Educação está a dar financiamento a todas as direções escolares para a
limpeza profunda de todos os estabelecimentos escolares, creches e autocarros escolares.
A seguir ao período de encerramento, minimizaremos todos os riscos para os nossos
alunos e docentes.
E, para os que estão de regresso ao Canada, é imperativo que sigam as importantes
recomendações do Dr. Williams, Diretor-geral da Saúde de Ontário
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significa permanecer em casa e evitar contacto com outras pessoas para impedir a
propagação da doença na comunidade ou a outros familiares com quem não tenham
viajado.
Se suspeitar que tem sintomas da COVID-19, ou algum familiar, ou tiver estado em
contacto próximo com alguém que estiver infetado, para além da quarentena, por favor faça
o teste de auto-avaliação em ontario.ca/coronavirus, o qual ajudará a decidir como procurar
cuidados. Este sítio Web também facultará a informação de que precisa para que, tanto
você como a sua família, se mantenham saudáveis e seguros.
O Governo de Ontário empenha-se em garantir a segurança e a proteção de todos os seus
cidadãos durante estes tempos difíceis. Como Ministro da Educação, asseguro que tomarei
todas as decisões com base em factos científicos e nos melhores conselhos de
profissionais de saúde pública, considerando sempre prioridades a saúdee asegurança dos
seus filhos.
Enquanto o nosso trabalho prossegue, continuaremos a mantê-los informados.
Mantenham-se seguros.

Ilustríssimo Stephen Lecce, ministro da
Educação

