
O regresso às aulas na 
escola primária: informação 
importante para os pais



Todas as crianças na Inglaterra vão regressar ao 
ensino a tempo integral no período escolar do 
outono. 

Estamos a fazer todos os possíveis por garantir a 
segurança e felicidade dos seus filhos na escola. 

Porque é que as crianças estão a 
regressar agora às aulas?
A escola é o local ideal para as crianças 
aprenderem e para o seu bem-
estar geral. Proporciona-lhes uma 
rotina e ajuda a desenvolver as suas 
capacidades sociais. Na escola, também 
têm a oportunidade de ver amigos 
e professores. É vital que todas as 
crianças regressem à escola no outono. 
A frequência escolar voltará a ser 
obrigatória a partir do novo período 
escolar. A prevalência do coronavírus 
(COVID-19) diminuiu desde que as 
escolas e colleges (escolas técnicas) 
limitaram a abertura à maior parte dos 
alunos em março.

É seguro para o(a) meu(minha) filho(a) 
regressar à escola?
A Public Health England (PHE) deixou 
claro que há um nível de risco baixo 
de contrair o coronavírus (COVID-19) 
se as escolas aplicarem um sistema 
de controlos rigorosos para reduzir 
o risco de propagação do vírus. Isto 
inclui medidas para lavar as mãos 
periodicamente e de limpeza. 

Estamos a aconselhar as escolas e os 
pais a certificarem-se de que qualquer 
pessoa que apresente sintomas não 
vá até à escola. O risco de as crianças 
adoecerem gravemente do vírus também 
é muito baixo.

As crianças transmitem o coronavírus 
(COVID-19) mais do que os adultos?
Não. As crianças não têm uma 
probabilidade maior de transmissão do 
vírus do que os adultos. Na verdade, 
há dados razoáveis que indicam que as 
crianças de idade escolar primária têm 
uma taxa de infeção significativamente 
mais baixa do que os adultos, embora os 
dados não sejam ainda conclusivos.

O(A) meu(minha) filho(a) deverá 
manter o distanciamento social na 
escola primária?
Sabemos que as crianças jovens têm 
dificuldade em manter o distanciamento 
social. Para o reduzir o risco, estamos 
atualmente a aconselhar as escolas 
primárias a criar pequenos grupos, ou 
“círculos”, de crianças, sem misturas 
entre os “círculos”. Sabemos que poderá 
haver irmãos(ãs) em círculos diferentes. 
Contudo, sabemos que a segregação dos 
grupos, na medida do possível, na escola 
ajuda a reduzir o risco.

O que devo fazer se o(a) meu(minha) 
filho(a) ou alguma pessoa no meu 
agregado apresentar sintomas.
É importante que o(a) seu(sua) filho(a) 
(ou qualquer pessoa que faça parte do 
seu agregado) não frequente a escola 
e permaneça em casa se tiver qualquer 
um dos sintomas do coronavírus 
(COVID-19). Deve tomar medidas para 
que essa pessoa faça um teste e informe 



a escola dos resultados. Isto ajudará o 
processo do Teste e Rastreio do serviço 
nacional de saúde (NHS Test and Trace). 
Se tiver um resultado positivo no teste, 
o seu agregado deve permanecer 
em casa e cumprir as orientações de 
autoisolamento do serviço de teste e 
rastreio. 

O que acontece se houver um surto na 
escola do(a) meu(minha) filho(a) ou na 
minha área local? 
Se houver um surto na escola, as equipas 
locais de proteção irão trabalhar com a 
escola para decidir que medidas devem 
ser tomadas. Normalmente, a escola 
não necessitará de fechar por completo. 
Contudo, caso necessite de fechar para 
algumas crianças, a escola terá um plano 
de contingência para que o ensino do(a) 
seu(sua) filho(a) possa continuar. Se houver 
um aumento acentuado nas taxas de 
infeção na sua área local que estejam a 
causar a propagação localizada a nível 
da comunidade, o governo decidirá que 
medidas deverão ser tomadas.

Há recomendações diferentes para 
crianças extremamente vulneráveis em 
termos clínicos?
As recomendações de resguardo 
(shielding) para adultos e crianças foram 
suspensas a 1 de agosto. Isto significa 
que mesmo o pequeno número de 
alunos que estão na lista de pacientes 
de resguardo e os que têm familiares em 
resguardo podem regressar à escola.

Consulte www.gov.uk/
backtoschool para mais 
informações sobre o regresso 
às aulas em segurança. A escola 
do(a) seu(sua) filho(a) terá mais 
informações sobre as alterações 
que implementaram antes de 
o(a) seu(sua) filho(a) regressar 
às aulas no outono.

Viv Bennett,  
a Enfermeira Chefe da 
Public Health England disse 
o seguinte:

“ Os pais podem ficar descansados 
que, para maximizar a segurança 
nas escolas, a PHE recomendou 
um sistema extremamente 
rigoroso de controlos, o qual foi 
publicado nas orientações do DfE.

 Até à data, os dados disponíveis 
indicam que as escolas não 
parecem ser um dos propulsores 
principais de infeção do 
coronavírus na comunidade.

 Tem sido constatado a nível 
global que as crianças ou jovens 
infetadas com o coronavírus são 
assintomáticas ou ficam apenas 

ligeiramente doentes.”

gov.uk/backtoschool
#backtoschoolsafely



gov.uk/backtoschool
#backtoschoolsafely


