
Pais/responsáveis, 
 
Conforme avisámos em maio, o Conselho Escolar do Distrito de Toronto (Toronto 
District School Board, TDSB) pedirá a todas as famílias que preencham um Formulário 
de seleção de aprendizagem presencial ou à distância para o ano letivo de 2021-22.  
 
Nas últimas várias semanas, os casos de COVID-19 em Toronto continuaram a 
diminuir e as vacinas entre adultos e crianças de 12 a 17 anos tiveram um progresso 
significativo. É uma notícia animadora e estamos entusiasmados para voltar a unir 
todos os alunos às suas escolas e recebê-los presencialmente em setembro de 2021.  
 
Os pedidos de aulas à distância serão atendidos sempre que necessário; porém, 
recomendamos enfaticamente que todos os alunos selecionem a aprendizagem 
presencial. Com base nos dados do TDSB sobre os contextos em que os alunos mais 
aprendem e nas informações disponíveis sobre os alunos que regressarão para o 
ensino presencial, estamos certos de que esta será a melhor escolha para os alunos 
depois deste ano difícil. 
 
As famílias podem preencher o Formulário de seleção de aprendizagem presencial ou 
à distância online de quinta-feira, 5 de agosto, a quinta-feira, 12 de agosto.  

Ser-vos-á enviado um e-mail com o link para o formulário na quinta-feira, 5 de agosto. 
As famílias com dois ou mais filhos receberão e-mails separados com um link para 
cada aluno. As famílias devem usar o link recebido para preencher o formulário de 
seleção.  

As pessoas que não tiverem um endereço de e-mail registado no TDSB receberão uma 
chamada telefónica para preencher o formulário de seleção entre os dias 10 e 12 de 
agosto. Se não recebermos um formulário preenchido até ao dia 12 de agosto, os 
alunos serão direcionados para as aulas presenciais. 
 
Agradecemos pela cooperação enquanto trabalhamos juntos para preparar um início 
de ano letivo que seja tranquilo para todos. 

Para saber mais, visite www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form 

https://www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/Selection-Form
http://www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form

