21 de agosto de 2020
Exmos. Senhores pais/responsáveis,
Gostaríamos de começar simplesmente com um agradecimento. Somos gratos a todas as famílias pela
paciência ao longo do nosso trabalho de planeamento e obtenção das aprovações exigidas pelo
Ministério de Educação para um regresso seguro às aulas e ao trabalho para funcionários e alunos. Não
foi um processo fácil nem direto. Sabemos que estão ansiosos para saber mais pormenores de como será
a reabertura das escolas do TDSB e a receção aos alunos. Agradecemos sinceramente a vossa
compreensão e confiança ao darmos estes passos. Estamos a fazer tudo ao nosso alcance para planear
efetivamente um regresso seguro à escola e nossa prioridade é fazer todos os possíveis para garantir a
segurança e saúde de funcionários, alunos e famílias.
Como talvez já saibam, os gestores dos fundos para educação tomaram uma série de decisões
importantes ontem, incluindo a aprovação de mais de $30 milhões em verbas para a contratação de mais
366 professores, de modo a reduzir o tamanho das turmas do ensino primário e assim melhorar a
segurança de alunos e funcionários nas escolas. A nossa equipa acaba de finalizar os modelos de ensino
primário e secundário, e estamos a avançar com os importantes planos e preparativos necessários para a
reabertura das escolas.
Início adiado: terça-feira, 15 de setembro
Devido ao tempo necessário para nos prepararmos para o regresso, o TDSB adiou o primeiro dia de aulas
(para o ensino primário, secundário e a escola virtual) para terça-feira, 15 de setembro. A entrada de
todos os anos será feita gradualmente, ao longo de três dias. Este tempo adicional permitirá a abertura
das escolas de maneira organizada e segura. Outras informações e detalhes específicos serão
transmitidos diretamente aos pais/famílias pela escola do vosso filho antes do primeiro dia de aula.
Orientações sobre máscara/proteção facial
Para melhorar a saúde e segurança nas escolas, todos os alunos e funcionários deverão usar
máscara/proteção facial nas instalações da TDSB e nos autocarros escolares. Esta decisão vai ao encontro
das exigências da Câmara Municipal de Toronto para que todas as pessoas maiores de dois anos de idade
usem máscara/proteção facial dentro de locais públicos cobertos, com exceções feitas por motivos de
saúde. As escolas disponibilizarão máscaras para os alunos em caso de necessidade, mas ainda assim a
expetativa é de que todos os alunos providenciem e usem a própria máscara/proteção facial. Para os
alunos mais jovens em especial, programaremos intervalos com atividades ao ar livre para que não
precisem de usar máscara muitas horas seguidas. Em breve daremos mais informações sobre
máscara/proteção facial.

Modelos de ensino
Os alunos de ensino primário (jardim de infância ao 8º ano),
incluindo aqueles em programas de Educação Especial, Imersão em Francês e Francês Estendido,
frequentarão a escola 5 dias por semana, o dia inteiro numa mesma coorte/grupo, incluindo os intervalos
e almoços. Haverá protocolos aprimorados de saúde e segurança, incluindo turmas de tamanho reduzido,
para maximizar o distanciamento físico. As escolas primárias localizadas em comunidades nas quais os
dados de saúde pública indiquem um risco maior de se contrair COVID-19 terão turmas de tamanho
menor do que noutras escolas primárias. Visitem o nosso site para mais informações, incluindo detalhes
importantes sobre o tamanho de turmas no ensino primário.
Os alunos do ensino secundário (9º ao 12º ano),
incluindo aqueles em programas de Educação Especial, Imersão em Francês e Francês Estendido, terão
aulas presenciais na escola em dias alternados e aulas virtuais síncronas (ensino à distância em direto) e
assíncronas (tarefas independentes) diariamente, e haverá medidas aprimoradas de saúde, incluindo
turmas de tamanho reduzido, para maximizar o distanciamento físico. Para saber mais, visitem o nosso
website.
Escola Virtual (jardim de infância ao 12º ano)
Os pais que quiserem que os filhos tenham as aulas em casa podem optar pelo ensino à distância. Para
saber mais, visitem o nosso website. Ensino primário e secundário.
Inscrições para o ensino presencial ou virtual
Como sabem, começámos o processo de pré-inscrição no início deste mês para saber quantos alunos
planeavam frequentar a escola em setembro e quantos pretendiam adotar o ensino totalmente à
distância (em casa). Desde então, ocorreram mudanças significativas nos modelos de ensino e há mais
informações para ajudar os pais a tomar a decisão. Deste modo, na quarta-feira da semana que vem, o
TDSB pedirá aos pais/responsáveis, por e-mail, que tomem a decisão definitiva e inscrevam os filhos para
aulas presenciais na escola ou ensino à distância através da Escola Virtual. O e-mail incluirá um link
exclusivo para um formulário de inscrição online para cada aluno. Pais/responsáveis que tiverem mais de
um filho receberão um e-mail por filho e deverão preencher uma inscrição separada para cada um. O
formulário de inscrição online estará disponível em vinte línguas.
É muito importante que todos os pais/responsáveis preencham esta inscrição online, incluindo aqueles
que já responderam à chamada telefónica de pré-inscrição na semana passada. Apenas os
pais/responsáveis que não têm um endereço de e-mail registado junto ao TDSB ou não fazem a inscrição
online receberão uma chamada telefónica a pedir-lhes que informem o modelo escolhido. Para mais
informações e para saber sobre as opções de inscrição, recomendamos a todos os pais/responsáveis que
consultem o website do TDSB.

Quarta-feira, 26 de agosto: e-mail enviado a todos os pais/responsáveis e abertura das inscrições
Sábado, 29 de agosto: encerramento das inscrições
Próximos passos
Continuaremos a manter as famílias informadas e atualizadas nos próximos dias. Estamos a preparar as
escolas para receber funcionários e alunos. O primeiro passo será o Programa e Orientações
Operacionais, que está a ser finalizado e será transmitido aos diretores/vice-diretores e funcionários das
escolas na próxima semana. Para que todos os funcionários e alunos regressem à escola em segurança, há
muitas considerações e ajustes a serem feitos nas instalações escolares, e os funcionários precisam de
tempo para familiarizar-se sobre os requisitos e começar a implementá-los antes do regresso dos alunos.
Saibam mais sobre as orientações de saúde e segurança para as escolas no nosso website.
Pedimos que continuem a ter paciência durante este importante trabalho. Tenham em mente que os
professores e funcionários das escolas estão também ansiosamente à espera de informações e detalhes
para se prepararem para setembro. A elaboração e finalização dos planos das escolas e específicos para
cada turma levará algum tempo. Os diretores das escolas começarão a transmitir informações específicas
sobre cada escola diretamente às famílias logo que possível. Sabemos que têm muitas perguntas e
preocupações, e a nossa equipa continuará a fazer os possíveis para transmitir todas as informações
necessárias e manter-vos bem informados.
Estamos todos juntos nisto e partilhamos o objetivo comum de garantir a saúde e segurança de
funcionários, alunos e famílias. Queremos que o regresso às aulas seja o mais tranquilo possível para
todos e, para isto, devemos continuar a trabalhar juntos.
Com os melhores cumprimentos,

Carlene Jackson
Diretora de educação

Alexander Brown
Presidente do conselho

