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Estimados pais Espero que você e as vossas famílias continuem bem de saúde e com força à medida
que a província continua a lutar contra o vírus da COVID-19.
Passaram cerca de quatro meses desde o meu primeiro comunicado após a decisão
do governo de encerrar as escolas e proteger as vidas dos alunos, das suas famílias e
as comunidades onde vivem e trabalham. Muito tem mudado nos últimos quatro
meses. Contudo, uma constante tem sido o empenho conjunto por parte dos pais,
alunos e famílias em manter seguras as nossas comunidades e província.
A situação de saúde pública em toda a província claramente evoluiu e estou muito
orgulhoso que nas últimas semanas a tendência tem sido positiva. Desde o início da
pandemia da COVID-19, todas as ações tomadas têm sido orientadas pelo princípio
subjacente em manter os seus filhos seguros, bem como a sua segurança e a das
suas comunidades. Claramente, temos todos um papel importante a desempenhar.
Oplano que divulgamos hoje, com a orientação de especialistas líderes médicos e
científicos do Canada — incluindo o Diretor Geral de Saúde, o Hospital para Crianças
Doentes (Hospital for Sick Children), e Equipa Dirigente da COVID-19 — estabelece
diretrizes que permitirão aos alunos em toda a província regressar à escola em
Setembro em segurança. Incluindo:
●
●

●

A reabertura total de todas as escolas primárias publicamente financiadas cinco
dias por semana;
Permitir que a maioria das escolas secundárias reabram com um modelo
adaptado, com as escolas em comunidades de menor risco reabrindo cinco
vezes por semana; e;
Assegurar que tenham uma escolha entre aulas presenciais ou aulas virtuais e
a possibilidade de alterar essa decisão ao longo do ano.

O melhor aconselhamento médico disponível aconselham-nos a permitir que as
crianças voltem para as nossas escolas. Sabemos que a COVID-19 tem prejudicado
tremendamente os alunos de Ontário.
Hoje, revelamos o nosso plano de assegurar que os vossos filhos voltem para a sala
de aula com apoios e recursos incríveis para assegurar que estejam o mais seguros e
apoiados possível.
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-2O governo está a oferecer 300 milhões de dólares para comprar máscaras e
equipamento de proteção individual, abrir novas vagas para professores, facultar um
maior volume de produtos de limpeza e mais pessoal nas escolas e autocarros
escolares bem como desenvolvimento profissional em saúde e segurança para todos
os funcionários.
Além disso, Ontário será pioneira em facultar uma rede móvel de 500 enfermeiros de
saúde pública que serão recrutados para as regiões de maior risco no apoio ao
rastreio mais eficaz, à realização de testes e apoio médico nas nossas escolas.
Finalmente, a Saúde Pública de Ontário irá realizar testes de vigilância em alunos
secundários assimptóticos para melhorar o nosso poder de resposta e melhor
compreender o risco.
Os protocolos de saúde e segurança anunciados hoje são fortes, comunicados pela
ciência médica e serão flexíveis de modo a responder à ameaça em constante
mutação da COVID-19. Posso assegurar que estamos prontos a responder à
realidade em rápida evolução deste vírus.
Estas diretrizes manterão os alunos seguros ao facultar clareza no que concerne:
● O auto rastreio;
● Maior higienização das mãos para alunos e funcionários;
● Uso obrigatório de máscaras para os alunos do 4º ao 12º anos;
● EPI para professores e funcionários e uma reserva de máscaras de pano para
os alunos que possam precisar;
● Ajuntamentos agressivos (ou agrupamentos) de alunos para reduzir a interação
fora da sala de aula;
● Distanciamento;
● Limpeza e desinfeção reforçadas das instalações escolares e autocarros
escolares bem como a contratação de mais 900 auxiliares.
● Restrições a visitantes;
● Pré-registo no auxílio à reabertura controlada.
Continuaremos a investir na saúde mental dos alunos. Todos sabemos que é uma
necessidade crucial para os alunos à medida que os mesmo regressam à escola após
meses de incerteza e ansiedade causados pela pandemia da COVID-19. Somente
este ano estamos a investir 20 milhões de dólares em financiamento adicional de
modo a que os conselhos escolares possam facultar apoio proactivo para os alunos
que o possam precisar. Os alunos terão acesso sem precedentes a funcionários de
saúde mental e apoios e iremos investir um nível recorde de 50 milhões de dólares
este ano nesta área.
O plano de reabertura das aulas também faculta apoios importantes para alunos com
necessidades educativas especiais, incluindo requisitos que os mesmos estejam na
sala de aula 5 dias por semana tanto nas escolas primárias como nas escolas
secundários. Os especialistas têm sido claros, a consistência é importante e é isso
que facultaremos aos alunos.
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-3Sempre temos dito que não desistiremos do compromisso para com os alunos de
Ontário. Ao trabalhar juntos poderemos assegurar que os mesmos estão equipados
para serem bem sucedidos, não somente este ano, mas também no futuro.
Quero agradecer-vos, pais de Ontário, pelo seu trabalho árduo, feedback e
compromisso conjunto para assegurar o regresso seguro à escola em Setembro.
Atenciosamente
Stephen Lecce
Ministério de Educação

