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Plano de Educação do Ontário para 
Ajudar os Estudantes a Recuperar 

Saiba o que esperar para o ano escolar 2022-23 
para ajudar os estudantes a recuperar na apren-
dizagem, preparar para os empregos do futuro 
e apoiar a sua saúde física e mental. 

Nesta página 

1. Prepare-se para o ano escolar 2022-23 
2. Regresso às aulas no momento certo 
3. Novos apoios escolares 
4. Preparação para os empregos de amanhã 
5. Mais dinheiro para construir escolas e melho-
rar a educação 
6. Apoios para a saúde mental 
7. Esta página em outras línguas 

Prepare-se para o ano escolar 2022-23 

A pandemia da COVID-19 foi dura para as 
crianças, os pais e tutores, porque os estudan-
tes aprenderam a partir de casa para ajudar a 
diminuir a propagação do vírus. 

Depois de dois anos de interrupções, temos um 
plano para os estudantes recuperarem, incluin-
do: 

• fazer as crianças regressar à escola em setem-
bro, no momento certo, com uma experiência 
escolar completa, incluindo atividades extra-
curriculares, como clubes, bandas e visitas de 
estudo 
• alargar os apoios escolares para preencher as 
lacunas na aprendizagem 

• ensinar aos estudantes as capacidades que 
eles precisam para os empregos de amanhã 
• mais dinheiro para construir escolas e melho-
rar a educação 
• ajudar os estudantes na sua saúde mental com 
apoios alargados 

Esta página realça os elementos chave do plano 
e ações que estamos a tomar para ajudar os 
estudantes a recuperar. 

Descarregue o plano completo 

Regresso às aulas a tempo 

Nada é mais importante que fazer as crianças 
regressar à escola, no momento certo, com uma 
experiência escolar completa. Isto significa que 
você e a sua criança podem esperar encontrar 
atividades extracurriculares como desportos, 
bandas e viagens de estudo. 

A aprendizagem remota continua disponível se 
você e a sua família escolherem essa opção. 

Novos apoios escolares 

Estamos a garantir que os estudantes têm a 
ajuda extra que necessitam para recuperar 
melhorando as suas capacidades de leitura e 
matemática. 

Registe-se para um programa de apoio escolar 

Contacte a sua escola ou a sua direção escolar 
para se informar sobre o apoio escolar durante 
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as aulas ou depois das aulas, aos fins de sema-
na e durante o verão. Estamos a financiar esses 
programas para ajudar a preencher as lacunas e 
reforçar as capacidades de literacia e matemática. 

Tente o apoio escolar em linha 

Os estudantes dos Graus 4 a 11 podem ter 
apoio escolar em matemática gratuito usando 
Mathify. Os estudantes dos Graus 1 a 12 nas 
escolas de língua francesa podem usar Eurêka 
para ajuda em todas as matérias. Os dois servi-
ços são prestados por professores certificados. 

Educação especial 

Continuaremos a trabalhar com as direções es-
colares para garantir que os estudantes com ne-
cessidades de educação especial têm os apoios 
na aprendizagem que necessitam. Informe-se 
sobre educação especial. 

Preparação para os empregos de amanhã 

O currículo escolar está a ensinar aos estudan-
tes as capacidades que eles precisam para se 
prepararem para os empregos de amanhã. 

Profissões especializadas 

Sabia que em 2025 um de cada cinco empregos 
será em profissões especializadas? Continua-
remos a atualizar o currículo para que os es-
tudantes tenham a oportunidade de aprender 
as capacidades que precisam para as carreiras 
compensadoras nas profissões especializadas. 
Informe-se sobre os programas escolares que 
podem ajudar os estudantes a explorar as pro-
fissões especializadas. 

Codificação 

Com o nosso currículo atualizado, os estudantes 
aprendem e aplicam capacidades de codificação 
nos Graus 1 a 8 no currículo de matemática, 
Grau 9 do currículo de matemática, Grau 1 a 8 

no currículo de ciência e tecnologia e Grau 9 na 
disciplina de ciência. Os estudantes podem usar 
estas capacidades para melhorar as capacida-
des de resolução de problemas e tornar-se mais 
confortáveis com a tecnologia. 

Ciência, tecnologia, engenharia e matemática 

Estamos a colocar mais foco na ciência, tecnolo-
gia, engenharia e matemática (STEM). Este ano os 
estudantes dos Graus 1 a 8 aprendem o currículo 
revisto de ciência e tecnologia e os estudantes 
do Grau 9 começam a disciplina de ciência não 
transferida digitalmente. Os estudantes aprende-
rão e usarão capacidades da vida real para em-
pregos em áreas em crescimento da economia. 

Mais dinheiro para construir escolas e melhorar 
a educação 

As salas de aulas não servem para nada sem 
educadores de alta qualidade. Para apoiar os 
estudantes com escolas melhores e educação 
de alta qualidade, nós estamos a: 

• contratar mais 3 000 funcionários nas escolas, 
incluindo professores, educadores de primeira 
infância e assistentes de educação 
• investir $14 milhares de milhões para construir 
escolas e salas de aulas de topo 
• providenciar aos professores, educadores e 
funcionários de escola com um aumento salarial 
justo e razoável 
• atualizar as práticas de recrutamento para 
responder às necessidades dos estudantes em 
primeiro lugar 

Apoios para a saúde mental 

Agora, estão centenas de trabalhadores do sec-
tor da saúde mental nas escolas para ajudar os 
estudantes com o seu bem-estar mental. Con-
tacte o diretor da escola da sua criança para se 
informar sobre os serviços de saúde mental na 
escola da sua criança. 
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Leia o plano para construir o sistema de saúde 
mental e dependências da província, Mapa para 
o Bem-estar do Ontário (Ontario’s Roadmap to 
Wellness). Estamos a investir $3,8 milhares de 
milhões durante 10 anos para expandir e me-
lhorar o acesso a apoios de saúde mental em 
comunidades de toda a província, incluindo 
para a juventude. 

Programas e serviços para estudantes e jovens 

• Encontre programas e serviços de saúde men-
tal para crianças e jovens até aos 18 anos de 
idade. 
• Obtenha as ferramentas para apoiar a saúde 
mental dos estudantes durante a COVID-19. 
• Aceda a serviços de saúde mental, dependên-
cias, educação e emprego num centro de bem-
-estar para a juventude. 
• Encontre os recursos e webinários para estu-
dantes LGBTQI2S. 

Linhas de apoio gratuitas para estudantes 

Os estudantes podem telefonar para uma linha 
de apoio e falar com um conselheiro profissio-
nal. Estas linhas de apoio são gratuitas, anóni-
mas, confidenciais e estão disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. 

• As crianças e os jovens podem telefonar 
para Kids Help Phone pela Linha 
Gratuita: 1-800-668-6868 
• Os estudantes pós-secundários podem 
telefonar para Good2Talk pela Linha 
Gratuita: 1-866-925-5454 
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