
 

 

 
 

23 de outubro de 2020 
Exmo. Srs. pais/responsáveis e alunos, 
 
Esta é uma atualização importante para as famílias de alunos no ensino secundário sobre a 
transição entre o ensino presencial e o ensino à distância, além de mudanças no modelo de 
ensino à distância para os alunos que desejarem começar o segundo quadrimestre nesse 
modelo. 
 
Como há atualmente mais de 18.000 alunos de ensino secundário inscritos na Escola Virtual do 
TDSB, não nos é possível incluir mais alunos sem uma reorganização significativa do sistema, 
algo que teria impacto negativo nas escolas presenciais e resultaria na fragmentação ou 
eliminação de muitas disciplinas. 
 
O nosso maior objetivo é manter a estabilidade das escolas presenciais assim como da Escola 
Virtual, e continuar a oferecer as disciplinas de que os alunos necessitam. Assim sendo, 
mudaremos a forma como é ministrado o ensino à distância para os alunos que solicitarem essa 
transição no segundo quadrimestre.  
 
Enquanto a Escola Virtual continuará a funcionar e apoiar os alunos existentes, aqueles 
que desejarem passar do ensino presencial para o ensino à distância no segundo 
quadrimestre terão uma opção de ensino virtual oferecida pela própria escola presencial 
atual. 
 
Transição do ensino presencial para o ensino à distância 
 
Os alunos inscritos em escolas presenciais que quiserem transferir-se para o modelo de ensino 
à distância receberão mais informações na sua escola, incluindo um formulário para que 
indiquem o que pretendem fazer. Esta mudança entraria em efeito no início do segundo 
quadrimestre, a 23 de novembro de 2020. 
  
O modelo de ensino virtual baseado na escola do seu estabelecimento terá variações de turma 
para turma, dependendo de fatores como o número de alunos que desejam ter aulas à distância 
e as disciplinas disponíveis. Nalguns casos, haverá alunos suficientes para que se crie uma 
turma inteira à distância. Noutros, a turma será dividida em coortes presenciais e virtuais. 
  
As escolas preparar-se-ão para finalizar os modelos nos próximos dias, quando tivermos uma 
estimativa melhor do número de alunos interessados no ensino à distância. A sua escola dará 
informações específicas antes do início do segundo quadrimestre. Todos os pedidos de alunos 
que desejem transferir-se para a opção virtual da sua escola presencial serão atendidos. 
Contudo, nalguns casos podem ser necessárias mudanças nas disciplinas escolhidas num 
quadrimestre específico para que se alinhem à disponibilidade e à oferta de disciplinas. 
 



 

 

 
 

Transição do ensino à distância para o ensino presencial 
  
Os alunos que estiverem inscritos na Escola Virtual e desejem regressar à escola presencial 
devem entrar em contacto com o orientador vocacional (guidance counsellor) na escola local até 
ao dia 28 de outubro de 2020 para saber se é possível criar uma grade de horários para as 
disciplinas específicas solicitadas para os quadrimestres 2, 3 e 4. Caso se possa criar a grade 
de horários, a transferência para a escola presencial será autorizada. Lembre-se de que pode 
haver limitação de espaço e nem sempre essa transferência será possível. 
 
Se já tiver feito o pedido para regressar à escola presencial no segundo quadrimestre, volte a 
entrar em contacto com a sua escola para confirmar a solicitação.  
 
Agradecemos a todos pela paciência durante esta situação em constante evolução. Fazemos o 
possível para acomodar os pedidos dos alunos ao mesmo tempo em que procuramos garantir a 
maior estabilidade possível em todas as salas de aula e escolas nestes tempos de pandemia. 
 
Para mais informações, incluindo versões traduzidas desta carta, visite o site do TDSB.  
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
Kathy Witherow 
Diretora de educação interina 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

