19 de junho de 2020
Exmos. Srs. pais e responsáveis,
O primeiro-ministro e o ministro de educação da província de Ontário anunciaram hoje as diretrizes do governo
de Ontário para o regresso às aulas em setembro. Estas pedem aos comités escolares de toda a província que
se preparem para três cenários possíveis, que dependerão da situação de saúde pública na altura do
regresso:
•

Rotina normal do dia escolar com protocolos de saúde pública aprimorados: os alunos
frequentam a escola todos os dias, em turmas que refletem os regulamentos padrão em termos de
número de alunos.

•

Rotina modificada do dia escolar: Com base em recomendações de saúde pública, foi projetado um
modelo adaptado que permita o distanciamento físico e grupos de alunos. Neste modelo, os conselhos
escolares devem manter um limite de 15 alunos em simultâneo numa sala de aula típica e adotar um
horário que permita aos alunos manter contacto apenas com os colegas de turma e um só professor
durante o máximo de tempo possível do dia escolar. Este modelo exigiria que as aulas fossem dadas
em dias ou semanas alternados, para uma parte da turma de cada vez.

•

Ensino em casa: Caso o encerramento das escolas seja estendido ou alguns pais optem por não
mandar os filhos de volta à escola, os comités escolares devem preparar-se para oferecer ensino à
distância. O ensino à distância deve ser feito online tanto quanto possível, incluindo o estabelecimento
de expetativas mínimas para que os alunos tenham contacto direto e em simultâneo com o professor de
maneira regular – o que se conhece como aprendizagem síncrona. A aprendizagem síncrona pode
usada como uma parte do ensino para toda a turma, com grupos menores de alunos e/ou de forma
individual.

O TDSB tem explorado e planeado essas três possibilidades há várias semanas e agora, com base no anúncio
de hoje, dedicar-se-á a finalizar estes planos. Para melhor se informar e elaborar estes planos, o TDSB pede
aos pais/responsáveis, funcionários e alunos que respondam a pesquisas online e digam o que pensam do
planeamento para o regresso às aulas. A sua importante contribuição ajudará a orientar o trabalho do TDSB na
finalização dos planos para setembro. A pesquisa para pais/responsáveis encontra-se aqui e a pesquisa para
alunos do 7º ao 12º ano está disponível aqui.
O Ministério da Educação pediu aos comités escolares que apresentem os planos até ao dia 4 de agosto de
2020, e o TDSB compromete-se a divulgar os planos às comunidades escolares quando estes forem
aprovados, antes do início das aulas. Queremos certificar-nos de que todos os alunos e famílias estejam bem
preparados e saibam o que esperar quando regressarem às aulas em setembro.
Como sempre, continuaremos a mantê-los atualizados quando tivermos mais informações.
Com os melhores cumprimentos,

John Malloy
Diretor de educação

