
 

 

 
 

19 de maio de 2020 

Exmos. Senhores pais/responsáveis, 
  
O governo de Ontário anunciou hoje que todas as escolas públicas da província, incluindo as do 
Conselho Escolar do Distrito de Toronto (Toronto District School Board, TDSB), permanecerão 
fechadas até ao fim do ano escolar de 2019-2020 e que o ensino à distância continuará até ao 
fim de junho. Sabemos que a notícia do prolongamento do período de encerramento pode ser 
difícil para algumas pessoas, mas a decisão foi tomada tendo em mente a segurança dos 
alunos, funcionários e comunidades escolares.  
  
O governo também anunciou um plano de ensino ampliado para o verão. Os programas de 
ensino de verão ocorrerão em julho e agosto e incluirão material de apoio já existente e novo, 
alguns que atribuem créditos e outros que não, incluindo a escola de verão, melhorias de cursos 
e programas direcionados para alunos em situação de vulnerabilidade, com necessidades 
educacionais especiais e relativas à saúde mental, e para alunos indígenas. O Ministério da 
Educação pediu aos Conselhos Escolares que se preparem para que as atividades educativas 
de verão sejam ministradas à distância, embora o ensino e aprendizado presencial ainda seja 
possível caso as medidas de emergência sejam flexibilizadas ou suspensas durante o verão. 
Com o anúncio de hoje, o TDSB já pode finalizar os planos para o ensino de verão, que serão 
divulgados no futuro próximo. 
 
A expectativa é de que a reabertura gradual das creches situadas nas escolas do TDSB tenha 
início quando a província fizer a transição para o segundo estágio da Estratégia para a 
reabertura da província (Framework for Reopening our Province), baseando-se na opinião mais 
embasada dos oficiais de saúde pública e incluindo rigorosos protocolos de segurança. O 
Ministério da Educação disse ainda que as Colónias de Férias do Programa de Dia Estendido 
(Extended Day Program Summer Camps) do TDSB talvez possam ser autorizadas em julho e 
agosto deste ano se os indicadores-chave de saúde pública continuarem a melhorar e seguindo 
diretrizes rigorosas de saúde e segurança.  
  
Estamos cientes de que alguns alunos e famílias estão ansiosos para recolher itens pessoais 
que ficaram nas escolas. Saibam que estamos a planear a melhor forma de o fazer de maneira 
segura. Estamos a preparar os próximos passos com a Saúde Pública de Toronto e 
divulgaremos o plano assim que este esteja finalizado. 
  
Gostaria de agradecer pela sua participação na nossa mais recente pesquisa com 
pais/responsáveis, durante a qual quase 40.000 pessoas conversaram virtualmente connosco 
para dar as suas opiniões. As expectativas sobre o que é ensinar e aprender variam muito, mas 
o tema comum ouvido foi o de que os alunos gostam da interação com professores e colegas e 
apreciam os vínculos e o envolvimento que esta proporciona. Semelhante ao que se passa nas 
salas de aula físicas, a interação pode ocorrer de muitas maneiras e continuamos a trabalhar 
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com as nossas equipas e parceiros para apoiar a aprendizagem, o envolvimento e o bem-estar 
dos alunos. 
  
Por fim, temos a certeza de que muitos estão a perguntar-se quando os alunos regressarão à 
escola e, quando chegar a hora, como isso será feito. O governo disse que anunciará 
futuramente um plano para o regresso às aulas em setembro e que serão feitas adaptações nas 
salas de aula e no ritmo do dia escolar para garantir a segurança e a saúde de todos. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
  

 
 
John Malloy 
Diretor de educação 

 


