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Carta do Ministro aos Pais 

Estimados pais 
Venho por este meio contacta-los a poucas semanas do final do ano escolar 2019-2020. Apesar 
dos desafios que todos enfrentamos devido à pandemia da COVID-19, sinto-me inspirado pela 
vossa determinação e espírito. Embora eu saiba  que não tem sido fácil, a  vossa dedicação em 
apoiar os vossos filhos durante os últimos meses tem sido reconfortante, construtiva e 
excecionalmente animadora. Continuaremos a salvaguardar o bem-estar dos vossos filhos e a 
prosseguir com a aprendizagem. O vosso papel enquanto pais e encarregados de educação é 
crucial para que isso seja uma realidade. 

Sabemos que o início do próximo ano escolar poderá não parecer o mesmo, ou não oferecer a 
mesma sensação,  que  há 10 meses atrás. 

Hoje anunciei o plano do nosso governo para a reabertura segura das escolas. Enquanto o Ontário 
está numa trajetória positiva relativamente à resposta à pandemia da COVID-19, o meu objetivo 
consiste em garantir que o sistema de ensino esteja seguramente preparado para todas as 
eventuais situações em setembro. Por conseguinte, instrui todos os conselhos escolares a 
prepararem-se para três situações: 

• O regresso ao ensino convencional e normal em ambiente de sala de aula, com
requisitos de saúde e segurança;

• A continuação do ensino à distância, incluindo o recurso ao ensino virtual síncrono,
em tempo real, e;

• Um modelo de apresentação adaptado que permita aos alunos regressar às aulas
com ensino virtual misto, com inclusão de requisitos de saúde e segurança e um limite
de 15 alunos  por turma.

Esperemos que a situação de saúde pública continue a progredir favoravelmente para que os 
conselhos escolares possam retomar o ensino convencional em ambiente de sala de aula, assim 
que seja seguro fazê-lo. As autoridades de saúde locais e regionais – em conjunto com um quadro 
de especialistas médicos do Ministério da Educação  –  ajudarão a estruturar o caminho a seguir, 
de forma a representar melhor as realidades no terreno no seio das comunidades. 

Enquanto os conselhos escolares vão elaborando os seus planos com base nas diretrizes do 
ministério, pretendo comunicar alguns dos princípios subjacentes que utilizamos na elaboração 
destas instruções aos conselhos. 
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Em primeiro lugar, temos de reconhecer a escolha que vocês, enquanto pais, deverão ter. 
Os pais deixaram isto bem claro e estamos a assegurar que a possam vir a ter. Qualquer 
participação em aulas presenciais será voluntária. Reforçaremos o nosso programa “Aprender em 
Casa”, facultaremos mais acesso a mais famílias à tecnologia  e defenderemos o ensino 
presencial, regularizado e síncrono que claramente beneficie os alunos. O nosso governo 
continuará a defender os pais e a insistir nesta experiência valiosa. 

Em segundo lugar, este plano foi elaborado tendo como prioridade principal a saúde e a 
segurança das crianças, dos funcionários e das  famílias. Foi por isso que o governo anunciou 
um novo financiamento destinado à limpeza, protocolos de limpeza e apoio financeiro para 
contratação de pessoal auxiliar em setembro, de modo a garantir a segurança nas escolas. O 
nosso plano foi concebido após ampla consulta com o diretor-geral de saúde, especialistas de 
saúde do Painel de Controlo para a COVID-19, especialistas de saúde do Hospital for Sick Children 
(Hospital para Crianças Doentes), parceiros do setor do ensino, trabalhadores da linha da frente, 
pais e alunos. 

Em terceiro lugar, o nosso governo está a investir a níveis sem precedentes no apoio à saúde 
mental dos alunos. Estamos a investir 10 milhões de dólares em financiamento complementar 
para o novo ano escolar, visando ajudar os conselhos escolares a garantir apoio antecipatório aos 
alunos, tendo em conta o impacto da COVID-19 na saúde mental e bem-estar. Este ano, os alunos 
terão acesso direto sem precedentes a profissionais de saúde mental, visto o nosso governo investir 
um valor recorde aproximado de 50 milhões de dólares para apoiar o bem-estar dos alunos. Os 
especialistas de saúde têm sido concretos  ao afirmarem que há uma necessidade de prestar mais 
apoio à saúde mental em resposta à COVID-19. Este financiamento pode ser utilizado pelos 
conselhos escolares para contratar mais trabalhadores de saúde mental para apoiar os alunos 
durante esta adversidade, reduzir tempos de espera e melhorar o acesso a serviços cruciais que  os 
alunos merecem. 

O plano de reinício do ano escolar irá dar prioridade ao apoio a alunos com necessidades 
educativas especiais, incluindo o planeamento antecipado para uma transição tranquila de 
regresso à escola, um requisito para que os Planos de Ensino Individuais  (Individual Education 
Plans - IEP) e os Comités de Identificação, Colocação e  Análise (Review Committees - IPRC) 
sejam seguidos, bem como as orientações que constam dos planos dos conselhos  para o ensino 
presencial a tempo inteiro para alunos com maiores necessidades. Estamos inclusivamente a pedir 
aos conselhos que colaborem com parceiros locais, incluindo centros de tratamento para crianças, 
para que os alunos tenham acesso ao apoio que precisem para alcançarem o sucesso. 

Em quarto lugar, verificamos que há famílias que enfrentaram o desafio e se adaptaram 
rapidamente ao  programa “Aprender em Casa”. Este plano facultará novo conteúdo para o curso 
em linha e ferramentas digitais, bem como oferecerá outros recursos  aos professores para 
apoiarem os alunos na aprendizagem contínua no próximo ano escolar. Sabemos inclusivamente 
que temos de fazer mais para que todos os alunos tenham maior acesso às tecnologias e que 
todas as escolas tenham acesso à internet. 

Esta semana, anunciei a disponibilização de 15 milhões de dólares para apoiar os conselhos 
escolares na compra de dispositivos embarcando, deste modo, na era digital. Este novo 
financiamento será direcionado para a aquisição de 35.000 computadores para as salas de aula e 
garantirá que os alunos tenham as ferramentas para obterem sucesso no próximo ano escolar. 
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Em quinto lugar, hoje comuniquei que o governo está a despender mais no ensino do que nunca. 
Este ano, os subsídios para as necessidades dos alunos aumentaram para um valor recorde de 736 
milhões de dólares. Estamos   a investir montantes recorde em saúde mental, ensino especial, 
tecnologia e no geral – todos os conselhos escolares beneficiarão de um aumento de 
financiamento – à medida que nos preparamos para o novo ano escolar. 

Jamais desistiremos da nossa promessa aos alunos do Ontário – à sua saúde e segurança – 
perante o apoio da nossa parte no seu percurso escolar – e de os preparar para o seu sucesso 
futuro. 

Agradeço aos pais dos alunos do Ontário, ao pessoal educativo e às comunidades pelo seu 
apoio, ideias e dedicação à segurança das nossas escolas e ao sucesso dos nossos alunos. 

Votos de um bom verão. 

Stephen Lecce  
Ministro da Educação 
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