
Ministério da 
Educação 
Ministro 

315 Front Street West, 
Toronto ON  M7A 0B8 

Carta do Ministro aos Pais 

28 de abril de 

2020, Estimados 

pais 

Espero sinceramente que, tanto os vossos filhos como os familiares, estejam com saúde 
e em segurança durante este período sem precedentes. 

Durante as últimas semanas, o nosso governo tem-se sentido inspirado pelo entusiasmo 
e flexibilidade demonstrados pelos pais e alunos em transitar para o ensino à distância.  
Sabemos que não tem sido fácil, especialmente com o profundo impacto que a COVID-
19 tem tido nas vossas vidas e rotinas. Tem sido notável a capacidade de manter os 
nossos alunos dedicados ao seu percurso académico.   

Como ministro da Educação do Ontário, comprometo-me a manter todos informados 
sobre a evolução dos impactos da COVID-19, especialmente no que respeita aos 
cuidados infantis, aos programas de aprendizagem inicial e à situação deste ano escolar.  
O nosso governo continuará a apoiar os pais e os filhos durante este período difícil.  

A principal prioridade do nosso governo é a segurança e o bem-estar de todas as 
crianças e alunos e a de todos os que deles cuidam e apoiam.  Ao considerar as opções 
para o regresso dos alunos a um modelo de ensino presencial, as nossas decisões terão 
por base a segurança, a coerência e a orientação das autoridades de saúde pública.   
Temos sido claros e firmes no nosso compromisso em assegurar todas as medidas de 
proteção da saúde e de segurança dos alunos, antes do seu regresso às salas de aula.  

Com este princípio em mente, o nosso governo decretou que todas as escolas públicas 
na província permanecerão encerradas  até, pelo menos, 31 de maio de 2020. 

A nossa decisão tem por base o parecer especializado do diretor-geral de Saúde do 
Ontário e a tabela de controlo da COVID-19. Embora as recentes previsões dos 
especialistas de saúde pública demonstrem que estamos a fazer progressos, a fase em 
que nos encontramos na nossa luta contra a COVID-19 ainda não permite que os alunos 
possam voltar para as salas de aula com segurança e confiança. 

Eu sei que esta notícia pode ser frustrante para muita gente.  A solidariedade e a 
dedicação dos pais de Ontário têm sido constantes.  Desde que anunciamos a 
suspensão do ensino presencial a 12 de março, temos escutado os pais dos alunos de 
toda a província sobre o seu empenho ao fazerem o seu melhor por incentivarem os 
filhos a prosseguirem o estudo. Pais e famílias têm constituído uma incrível fonte de  
conforto, à medida que as crianças reagem de forma diferente a esta pandemia mundial. 
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Desde o encerramento das escolas, o nosso plano de continuidade do ensino tem 
evoluído significativamente e com sucesso.  Mais recentemente, reintroduzimos na 
província o ensino orientado por professores e os alunos estão a receber trabalhos e 
recursos de modo a continuarem o estudo.  

No âmbito deste plano, delineamos expectavas para o tempo de trabalho semanal dos 
alunos, com base nos materiais didáticos e nos trabalhos atribuídos pelos professores.  
Gostaria de realçar que nenhum aluno de fim de curso ficará prejudicado devido à atual 
pandemia.  

O nosso governo estabeleceu os seguintes parâmetros mínimos de ensino:  
• Da pré-escola ao 3º ano:  Cinco horas de trabalho semanal por aluno, com 

destaque para a alfabetização e a matemática; 
• Do 4º ao 6º anos:  Cinco horas de trabalho semanal, com destaque para a 

alfabetização, a matemática, as ciências e os estudos sociais;  
• 7º e 8º anos:  10 horas de trabalho semanal, com destaque para a matemática, 

a alfabetização, a ciência e os estudos sociais; e,  
• Do 9º ao 12º anos:  Três horas de trabalho semanal, por disciplina, para alunos 

matriculados por semestre; e uma hora e meia de trabalho semanal, por 
disciplina, para alunos não matriculados por semestre, com destaque para a 
acumulação de créditos académicos e a conclusão da escolaridade.  

Embora seja compreensível que hajam diferenças nas experiências educativas durante 
este período, a minha expectativa é de que todos os alunos se sintam apoiados pelos 
professores e outros funcionários ligados ao ensino.  Queremos agradecer aos docentes 
que acolheram estas circunstâncias invulgares, visando assegurar que os alunos 
continuam a ter a oportunidade de alcançarem o sucesso e o seu maior potencial.  Se 
tiver alguma questão relativamente à suficiência do trabalho atribuído, ou precisar de 
reforçar o contacto, propomos que comunique com o diretor da escola ou o conselho 
escolar.  Queremos fazer tudo ao nosso alcance para assegurar que durante esta 
pandemia os alunos usufruem de uma experiência de ensino de qualidade. 

Para otimizar o tempo de ensino dos alunos, estamos a converter a restante atividade 
profissional (AP) e as datas de exames em tempo de ensino.  Isto garantirá que as 
crianças continuem motivadas e a aprender durante o maior número possível de dias ao 
longo deste ano escolar.  Talvez agora mais do que nunca, todo e qualquer pequeno 
momento de ensino é importante, mesmo que seja apenas um ou dois dias.  

Embora tentemos viabilizar tempo de ensino durante o período de encerramento escolar, 
um dos desafios enfrentados por muitas famílias  prende-se com, mesmo na nossa era 
digital, o facto de alguns alunos não terem acesso à Internet ou à tecnologia para 
acederem ao programa Aprender em Casa. 

Tenho o prazer de vos informar que o Governo do Ontário está a colaborar em conjunto 
com a Rogers Communications e a Apple para responder às necessidades educativas 
dos alunos e famílias durante a pandemia da COVID-19. Até à data, mais de 21.000 
dispositivos iPad, pré-equipados com dados sem fios LTE da Rogers, foram adquiridos e 

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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distribuídos às famílias mais necessitadas pelos conselhos escolares, com mais de 75 
milhões de dólares doados pelo governo provincial através de bolsas para alunos 
necessitados.   Além disso, a Apple está a facultar apoio contínuo, em francês e inglês, 
para professores, pais e alunos, com uma gama de recursos que visam apoiar o ensino 
e o teletrabalho.  Estes 21.000 dispositivos enviados juntam-se aos 200.000 
computadores e tablets que os conselhos escolares têm facultado aos alunos 
necessitados durante este período. 

A Rogers está inclusivamente a colaborar em conjunto com as direções escolares do 
Ontário para disponibilizar Internet de alta velocidade e a baixo custo a inquilinos de 
habitações subsidiadas e a membros de parcerias do setor habitacional em toda a 
província do Ontário, através do  
 seu programa Ligados para o Sucesso (Connected for Success), bem como da iniciativa 
do Governo do Canadá A Ligar Famílias (Connecting Families). 

São parcerias como estas - entre conselhos escolares e empresas de tecnologia, como 
a Rogers e a Apple - que revelam o espírito do Ontário.  

Enquanto continuamos empenhados em responder às necessidades dos alunos durante 
o atual ano escolar, o governo já começou a planear o próximo ano letivo para 2020-
2021. Embora este ano escolar tenha certamente sido diferente de tudo o que tenhamos 
visto antes, temos de preparar-nos para o facto de que a escola possa não parecer a 
mesma em setembro e de sentirmos algo diferente.  

Tendo como princípio orientador a segurança e o bem-estar dos vossos filhos, aproveito 
para garantir que as escolas, as creches e os autocarros escolares serão sujeitos a 
desinfeções profundas, a fim de estarem prontos para dar as boas vindas aos alunos e 
jovens de regresso aos seus espaços físicos.  Apesar do  risco de contacto 
extremamente reduzido após este período de encerramento, queremos assegurar que 
todos os alunos se sintam seguros e confiantes ao regressarem à escola.  

Em relação ao ensino, revelaremos a proposta do nosso plano alargado de ensino de 
verão, o qual permitirá que os alunos continuem a aprender durante o verão, se assim o 
desejarem.   Ainda que mais de 100.000 alunos participem geralmente no ensino de 
verão, sabemos que muitos mais alunos poderão desejar continuar a aprender com 
orientação dos professores, após o encerramento oficial do ano escolar.  Esta proposta 
de plano alargado de ensino de verão  irá concentrar-se na recuperação de créditos 
académicos, uma nova opção para melhoramento de disciplinas, com destaque para os 
programas de eliminação de lacunas e de apoio a alunos vulneráveis.  

O nosso governo compreende que a pandemia da COVID-19 tem originado momentos 
conturbados para as crianças. Temos de continuar a prestar particular atenção às 
necessidades de saúde emocional e mental de todos os alunos, mesmo que não existam 
sinais imediatos de angústia. 

Nesse sentido, o nosso governo tem instruído os conselhos escolares no sentido de 
garantir que os profissionais de saúde mental e as equipas de profissionais ajudem os 
alunos imediatamente, conforme necessário, através de conversas seguras. Queremos 
informar que existem muitas organizações que dão apoio essencial a crianças 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F111.nsf%2Feng%2Fhome&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=XVT4%2F6N3lk7mBTae21ZjI49s%2FAZLp7TU2aMRZCC381s%3D&amp;reserved=0
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com problemas de saúde mental ou angústia. Por exemplo, a Kids Help Phone oferece 
aconselhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e serviços de referenciação em 
toda a província. As crianças podem utilizar este recurso gratuito ligando o número 1-
800-668-6868, ou enviando o texto «CONNECT» para 686868. 

As creches e os centros ‘EarlyON’ para crianças e famílias continuarão encerrados até, 
pelo menos, dia 6 de maio de 2020. Posso garantir que a saúde e a segurança dos 
vossos filhos são fundamentais, à medida que vamos tomando decisões sobre a 
reabertura e apoiamos a resposta do Ontário à pandemia e o plano de recuperação.  

Quero expressar o meu agradecimento aos professores e profissionais do ensino que se 
têm adaptado às novas circunstâncias e a fazer o seu melhor para ensinar e apoiar os 
nossos alunos. Embora não possamos garantir como será a “nova situação normal” nas 
creches e nos sistemas educativos, prometo que: nenhuma decisão será tomada que não 
tenha como resposta um “sim” à seguinte pergunta: isto promove a saúde, segurança e 
bem - estar dos nossos filhos e alunos?  

Simplesmente, não existe pergunta - nem resposta - mais 

importante.  Mantenham-se seguros. 

Stephen Lecce, Ministro da Educação 

https://kidshelpphone.ca/
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