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Regras para a Reabertura do Campus

Para os Pais



Mensagem do Director da Academia
Caros Pais e Encarregados de Educação,

Tenho o prazer de anunciar que a Aga Khan Academy Maputo vai abrir as suas portas a alunos e 
funcionários na segunda-feira, 2 de novembro. Já se passaram mais de sete longos meses desde 
que o campus esteve aberto para o ensino dos alunos, e agora estamos prontos para iniciar uma 
reabertura faseada da Academia.

Sabemos que durante o período de aprendizagem virtual, temos conseguido manter vivos o nosso 
espírito e sentido de comunidade. É nossa intenção desenvolver isto conforme a comunidade 
escolar retorne ao campus nas próximas semanas. Esperamos especialmente receber os nossos 
novos alunos e as suas famílias na nossa comunidade, bem como ver amigos e rostos familiares.

Sabemos que o retorno à escola não é possível para alguns membros da nossa comunidade, por 
isso, iremos garantir que, para aqueles que não podem viajar, continuaremos com um programa 
online. Como podem imaginar, executar um programa virtual ao mesmo tempo com o ensino 
presencial será um desafio. Com a vossa ajuda e apoio, procuramos garantir que os nossos alunos 
possam continuar a desfrutar da aprendizagem, em qualquer dos formatos.

Para isso, planeamos cuidadosamente um programa que começa com o retorno dos alunos um 
dia por semana. Prevemos que isso ocorrerá por duas ou três semanas antes de começarmos a 
aumentar as taxas de frequência. Os detalhes a seguir descrevem claramente a reentrada em fases 
dos alunos e estamos ansiosos para vê-los. Por favor, leia este documento cuidadosamente para 
entender as medidas e regras que a Academia está a tomar para garantir uma reabertura segura. A 
comunicação semanal regular convosco descreverá os detalhes do faseamento daqui para frente.

É importante reconhecermos que, para alguns, o retorno ao campus pode criar ansiedade e 
preocupação. Os nossos alunos podem estar preocupados com muitas coisas. É importante, 
portanto, que tomemos o tempo para reintroduzi-los com cuidado e sensibilidade ao nosso 
ambiente de aprendizagem recém-adaptado. Acima de tudo, é importante que cada membro da 
comunidade assuma a responsabilidade de garantir a saúde física e emocional dos nossos alunos. 
Iremos tomar esta responsabilidade de uma forma muito séria para maximizar a oportunidade 
de um retorno à escola seguro e bem-sucedido. Por favor, ajudem preparando o seu(sua) filho(a) 
para um retorno bem-sucedido.

Estamos ansiosos para vê-los no campus!

Michael Spencer
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Resumo
A partir de segunda feira, dia 2 de Novembro de 2020, a Academia iniciará 
sua primeira fase de reabertura do campus aos alunos dos 1º ao 10º Ano, 
de acordo com as directrizes governamentais.

O nosso objetivo é progredir através de uma série de fases de lançamento, 
aumentando gradualmente, ao longo do tempo, o número de dias em que 
os alunos estarão no campus, permitindo que toda a comunidade escolar se 
familiarize a este novo ambiente, num ritmo confortável e seguro.

Ao longo destas fases, os alunos serão isolados como grupos de 
classe individuais para garantir o seu bem-estar. A Academia avaliará 
constantemente uma série de factores de risco, ajustando quaisquer planos 
de reabertura conforme necessário para garantir o bem-estar e a segurança 
de toda a nossa comunidade escolar. Fatores de risco contribuintes podem 
incluir qualquer um dos seguintes, por exemplo: surtos de infecções no 
campus, a taxa de infecção prevalecente local e nacionalmente, orientação 
de organizações governamentais e internacionais e a disponibilidade de 
professores e funcionários para operar o campus com segurança e eficácia.

O que cada fase significa?
Nos próximos meses, avançaremos gradualmente da fase Vermelha (atual) 
para a fase Verde (de volta ao funcionamento normal). Uma explicação do 
que cada fase envolve pode ser encontrada abaixo.

For more information,
please visit:

www.agakhanacademies.org
www.akdn.org

1. FASE VERMELHO

Campus encerrado para 
alunos. Acesso limitado ao 
corpo docente. Todo o ensino 
ocorrerá online.

2. FASE LARANJA

Campus aberto do 1º ao 10º 
Ano, um dia por semana. 
Acesso ao corpo docente com 
medidas de proteção em vigor. 
Nos quatro dias restantes 
da semana o ensino será.

3. FASE AMARELO 

Campus aberto do 1º ao 10º 
Ano, mais que um dia por 
semana, dependendo do risco. 
Nos restantes dias da semana 
o ensino será ministrado 
online.

4. FASE VERDE 

Campus aberto do 1º ao 10º 
Ano, todos os dias.

AKA Maputo Regras para os Pais sobre a  Reabertura do Campus 3



Regras para a Reabertura do Campus
PROGRAMA PARA FREQUÊNCIA NO CAMPUS

Cronograma
Na segunda-feira, 2 de novembro de 2020, o campus da Aga Khan Academy Maputo vai 
reabrir na FASE LARANJA para alunos do 1º ao 10º ano, de acordo com as orientações 
do governo.

O nosso objetivo é progredir através de uma série de fases de lançamento, aumentando 
gradualmente o número de dias que os alunos passarão no campus ao longo do tempo, 
permitindo que toda a comunidade escolar se se familiarize com este novo ambiente, num 
ritmo confortável e seguro.

For more information,
please visit:

www.agakhanacademies.org
www.akdn.org

1. FASE VERMELHA - ANTES DE 2 DE NOVEMBRO

Campus encerrado sem aulas presenciais.

2. FASE LARANJA – A PARTIR DE 2 DE NOVEMBRO 

Um ano do PYP e um ano do MYP em cada dia. Os restantes dias são de aprendizagem 
online.

SEG  TER  QUA  QUI    SEX

5º Ano  4º Ano  3º Ano  2º Ano   1º Ano 
6º Ano  7º Ano  8º Ano  9º Ano   10º Ano

4. FASE VERDE  - A SER CONFIRMADO

Todas os anos no campus, com aulas presenciais.
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3. FASE AMARELA - A SER CONFIRMADO

Vários anos presentes em cada dia. Os restantes dias são de aprendizagem online.

SEG   TER  QUA  QUI    SEX

2º, 4º e 5º Ano  1º e 3º Ano  4º e 5º Ano 1º e 3º Ano    2º e 5º Ano 
6º e 8º Ano  7º e 10º Ano  6º e 8º Ano 7º, 9º e 10º Ano   9º e 10º Ano



Horário escolar
Seguiremos o horário normal da escola. Os portões serão abertos às 7h15, as aulas 
começarão às 7h40 e a saída será das 14h45 às 15h. Nenhuma atividade extra-curricular 
ocorrerá até novo aviso.

Serviço do autocarro e chegada por carro
O serviço de transporte escolar da Academia irá funcionar, com algumas mudanças. Mais 
informações serão comunicadas directamente aos pais cujos filhos usam este serviço. Para os 
pais que deixam os seus filhos na escola, as seguintes diretrizes vão ser aplicadas:

• Os carros deverão aguardar nas áreas de espera designadas, conforme comunicado pela 
equipa de segurança.

• Os pais ou responsáveis devem permanecer nos seus veículos enquanto deixam os 
alunos.

• Todos os alunos e professores terão a sua temperatura verificada na chegada à Academia. 
Qualquer indivíduo com temperatura de 37,5 graus Celsius ou superior não terá 
permissão para entrar no campus.

Refeições (Almoço/Lanche)
De acordo com a lei Moçambicana, a cantina escolar não irá funcionar até novo aviso. Como 
tal, os pais terão de preparar as refeições para os seus filhos nos dias em que frequentam as 
aulas na Academia. Algumas sugestões incluem alimentos secos, como sanduíches (ou fish 
finger, nuggets de frango, etc.), com uma combinação de salada, fruta, iogurte, sumo ou água.

Com a refeição, deverá incluir os talheres, pois eles não serão fornecidos pela Academia. 
Note também que não poderemos disponibilizar micro-ondas para aquecer a refeição.

Sugerimos incluir também alguns snacks para o seu filho consumir durante os intervalos.

Material Escolar/Pertences Pessoais
Cada aluno deverá trazer seu próprio material escolar para evitar a propagação de quaisquer 
germes. Solicitamos também que material escolar e demais pertences do aluno sejam 
identificados com seu nome. Alguns itens que sugerimos:

• Estojo (identificado) com lápis, borrachas, lápis de cor, réguas, etc.

Regras para a Reabertura do Campus
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
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• Garrafa de água com nome

• Lancheiras com nome

• Duas máscaras de camada tripla (devem estar identificadas com o nome)

• Sempre que possível, aconselhamos os alunos da Escola Secundária a trazer os 
equipamentos electrónicos pessoais (laptop ou tablet)..

Biblioteca e Uso das áreas Comuns
A biblioteca da Escola Primária continuará a funcionar com distanciamento físico e cuidados 
de higiene e higienização. Junto ao edifício da Escola Secundária será instalada uma biblioteca 
provisória para os alunos do secundário, com os mesmos cuidados na utilização.

Educação Física e Intervalos
Os alunos irão ter intervalos e aulas de Educação Física (EF), escalonados, quando aplicável.

Na Escola Primária, as aulas de educação física e intervalos serão combinados para 
fornecer tempo para os alunos brincarem, relaxarem e movimentarem-se, permanecendo 
supervisionados e seguros. Cada aula terá dois intervalos supervisionados por dia, que serão 
conduzidos pelo nosso professor de EF e apoiados pelos professores assistentes.

No caso de vários níveis escolares estarem no campus ao mesmo tempo, apenas um 
nível estará presente num espaço, sem cruzamento nas áreas usadas pela Escola Primária 
e Secundária. Os professores também apoiarão os alunos na aprendizagem de jogos e 
atividades relacionada com o distanciamento social e actividades em que possam interagir 
(por exemplo, ioga, tênis e outros jogos sem contato). A piscina permanecerá encerrada até 
novo aviso.

Procedimentos adicionais de distanciamento e higiene serão implementados durante estes 
períodos. Como um lembrete, todas as garrafas de água e máscaras dos alunos devem ser 
etiquetadas para que não sejam perdidas durante estas actividades.

Uniforme e Roupa
Os alunos devem cumprir os requisitos do uniforme e do código de indumentária da 
Academia e garantir que sejam usadas roupas limpas todos os dias.

Entendemos, entretanto, que os novos alunos não terão a oportunidade de adquirir o 
uniforme escolar. Alguns alunos também podem ter crescido nos últimos meses, para os 
uniformes que têm. Quando for o caso, solicitamos que os pais enviem seus filhos para a 
escola com roupas o mais próximo possível do uniforme normal. Para estes alunos, sugerimos:



Regras para a Reabertura do Campus
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
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• Camisa / t-shirt branca lisa de manga curta.

• Calções / saia cinza simples (pelo joelho) ou calças cinza simples para meninas.

• Calça cinza simples para meninas e meninos.

• Calção preto liso para Educação Física.

• Boné liso identificado.

• Meias lisas brancas ou cinza com sapatos pretos ou brancos.

Medidas de Precaução: Distanciamento Físico
Para garantir a segurança dos nossos alunos e professores, foram implementadas medidas de 
distanciamento físico na Academia. Estas medidas são as seguintes:

• Distância na sala de aula - O distanciamento físico estará em vigor em todas as salas de 
aula, com as carteiras espaçadas pelo menos 1,5 metros uma da outra.

• Distanciamento no campus - Cada nível será supervisionado por professores em 
diferentes partes do campus, mantendo sempre uma distância de pelo menos 1,5 metros.

• Mobiliário, escadas e corredores - O mobiliário na Academia foi reorganizado para 
minimizar a concentração de pessoas numa determinada área e para manter as regras de 
distanciamento físico. As escadas e corredores foram configurados com sentidos únicos 
para circulação dos alunos e funcionários.

• Barreiras físicas - Foram colocadas barreiras físicas na recepção, biblioteca e outros 
espaços para manter o distanciamento físico. Solicitamos aos alunos e funcionários que 
estejam atentos a estas barreiras.

• Água e desinfetantes nas salas de aula - Cada sala de aula terá água para os alunos 
encherem as suas garrafas, e desinfetante para as mãos. Foram criados protocolos sobre 
como encher as garrafas e como usar o desinfetante para as mãos.

 

Medidas de Precaução: Higiene
Manter uma higiene saudável é essencial para garantir a segurança dos nossos alunos e 
funcionários. Por favor, observe as seguintes regras que ocorrerão na Academia:

• Para garantir a circulação do ar nas salas as janelas serão mantidas abertas, caso não 
tenham sistema de ventilação mecânica instalado.

• Os professores irão supervisionar os alunos durante a hora do almoço e lanche para 
garantir que, nenhum alimento ou bebida seja partilhado pelos alunos.

• A hora do almoço e lanche ocorrerá nas salas de aula.
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Medidas de Precaução: Higienização
Medidas de higienização adicionais foram postas em prática em toda a Academia para 
prevenir a propagação de germes e manter todos os alunos e funcionários seguros. As 
seguintes diretrizes foram postas em prática:

• Esterilização e desinfecção regular das salas de aula, materiais, equipamentos e espaços 
compartilhados.

• Todas as superfícies planas, maçanetas, mesas, cadeiras e outras áreas de alto contato 
foram identificadas, e serão frequentemente limpas e higienizadas ao longo do dia.

• O trabalho do aluno será entregue aos professores electronicamente para minimizar o 
risco de tocar e manter as regras de distância física

Medidas de Precaução: Máscaras
• De acordo com a lei moçambicana, todos os alunos, professores, pessoal administrativo, 

pessoal de apoio, segurança, pais, tutores e qualquer pessoa nas dependências da escola 
são obrigados a usar sempre uma máscara.

• As máscaras devem ter camadas triplas e identificadas com o nome da 
criança. Recomendamos que os pais mantenham quatro máscaras por 
criança, enviando cada criança para a escola com duas dessas máscaras. 

Medidas de Precaução: Protocolo de Infecção

Se um aluno apresentar sinais de doença infecciosa consistente com o COVID-19, ele 
será enviado à enfermeira da Academia pelo professor ou funcionário. A enfermeira da 
Academia observará o aluno até que o transporte seja providenciado para mandá-lo para 
casa ou para atendimento médico de emergência. Os pais ou responsáveis são notificados 
pela enfermeira da Academia sobre o aluno doente e são instruídos a recolher o aluno numa 
área designada e a visitar um médico para determinar se o teste é necessário.

Se o teste do aluno for negativo para COVID-19, ele deverá ficar em casa por 24 horas a 
partir do início dos sintomas. Assim que os sintomas melhorarem, o aluno pode retornar 
à Academia. No entanto, se os sintomas persistirem ou piorarem, os pais devem procurar 
outra avaliação de saúde para o seu filho.

Se o teste do aluno for positivo para COVID-19, a enfermeira da Academia irá gerar uma 
lista de contatos próximos com os quais o aluno doente teve contato. Isso será comunicado à 
direcção da Academia, professores, pais e colegas de classe da criança. Os contatos próximos 
serão notificados e aconselhados a ficar em casa e fazer quarentena por 14 dias, bem como 
consultar um médico e determinar se o teste é necessário. Membros da família do contato 
próximo também devem ficar em quarentena por 14 dias. Depois de terminado o período 
de quarentena e o aluno atender aos critérios da lista de verificação de saúde com pelo 
menos 10 dias sem sintomas, o aluno pode retornar à Academia.
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LISTA DE VERIFICAÇÃO

Lista de verificação para pais

Não se esqueça dos itens abaixo quando seu filho estiver em aulas presenciais:

• Lancheira - etiquetada

• Água engarrafada - etiquetada

• Mochila com material escolar (lápis, canetas, cores, marcadores, borrachas, cadernos etc.), 
identificados

• 2 x máscaras de pano de três camadas etiquetadas com o nome do seu filho, numa bolsa 
de pano (também identificada).

• Um chapéu - identificado

• Uma capulana – Identificada

•Sempre que possível, aconselhamos os alunos da Escola Secundária a trazer os equipamentos 
electrónicos pessoais (laptop ou tablet).

E não se esqueça de verificar:

• Que o seu filho vai estar no campus no dia certo (veja o calendário na página 5).

• Se o seu filho está com boa saúde e não apresenta nenhum sintoma de COVID-19 ou 
temperatura de 37,5 graus Celsius ou superior.
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