
	

Quem decidiu que a Academia vai reabrir segunda-feira, 2 de novembro? A 
Academia tem as autorizações necessárias para abrir?  

A Academia passou pelos processos e fiscalizações exigidos pelo Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Educação e recebeu autorização para reabrir. A Academia escolheu um retorno 
gradual e faseado à escola para maximizar a segurança e a saúde da comunidade escolar. 

Que medidas de segurança serão implementadas para proteger os alunos e 
funcionários? 

Como sempre, os nossos planos baseiam-se nos conselhos, orientações e diretrizes de 
funcionários de saúde pública nacionais e nas melhores práticas da rede de Academias. É 
importante observar que a reabertura segura de uma escola depende da limitação da 
disseminação do COVID-19 pela comunidade. Se as circunstâncias mudarem e Matola/Maputo 
experimentar um aumento de casos, podemos ter que ajustar o nosso modelo. Encorajamos 
todos a seguir as diretrizes de saúde pública e permanecer vigilantes para ajudar a manter as 
nossas comunidades seguras. O documento do Ministério fornece orientação sobre as 
medidas de segurança e limpeza para ajudar a manter os alunos e funcionários seguros na 
escola, tais como o uso de máscaras e outros equipamentos de proteção individual (EPI), 
materiais e protocolos extraordinários de limpeza e treino adicional de saúde e segurança 
para funcionários da escola.  

Os alunos e funcionários serão monitorados na chegada à escola? 

Todos os alunos e funcionários devem autoavaliar-se diariamente antes de irem para a escola. 
Forneceremos às famílias e funcionários uma lista de verificação para realizar a triagem diária 
dos seus filhos antes de chegarem à escola. Se um aluno ou funcionário apresentar algum 
sintoma do COVID-19, ele deve ficar em casa e não ir à escola e deve procurar exames e 
atendimento médico apropriado. Funcionários e alunos que se sentirem mal devem 
permanecer em casa enquanto aguardam o resultado do teste. Se um indivíduo sintomático 
apresentar resultado positivo para COVID-19, deve continuar isolado em casa e seguir as 
orientações da unidade de saúde pública local. 

Perguntas Frequentes: 

Protocolos de Segurança e Saúde

Regras para os Pais sobre a Reabertura do Campus 
PERGUNTAS FREQUENTES



	

As temperaturas serão medidas na escola? 

Sim, haverá uma verificação de temperatura diária para todos os professores, funcionários e 
alunos na chegada à Academia. 

O que acontece se um aluno ficar doente? Ele será mandado para casa? Terá 
que se isolar por 14 dias? 

Todos os alunos e funcionários devem fazer a autoavaliação diária usando a lista de verificação, 
antes de chegarem à escola. Se um aluno ou funcionário apresentar algum sintoma do 
COVID-19, ele deve ficar em casa e não ir à escola e deve procurar exames e atendimento 
médico apropriado. Se um aluno ou funcionário se sentir doente ou desenvolver sintomas 
enquanto estiver na Academia, observaremos o seguinte protocolo: 

O aluno ou o funcionário que apresente os sintomas do COVID-19 será imediatamente 
separado dos outros e a família será contactada para providenciar a recolha. 

•  Funcionários e familiares serão orientados a consultar o seu médico e devem receber 
informações sobre os locais de teste do COVID-19. 

• Funcionários e / ou alunos com teste positivo não podem retornar à escola até que seja 
declarado pelo seu médico. 

• Funcionários e / ou alunos com teste negativo podem retornar à escola desde que não 
apresentarem sintomas por 24 horas. 

E se um aluno ou funcionário testar positivo? A classe inteira precisa ser 
testada ou isolada? 

Se um caso positivo de COVID-19 for identificado numa escola, as autoridades de saúde locais 
fornecerão mais instruções sobre quem mais na escola pode precisar de teste e/ou 
monitoramento/isolamento.  

Os pais são notificados sobre um teste positivo na escola? 

A enfermeira da escola ou um membro da equipa de gestão da escola irá coordenará para 
notificar as famílias sobre a presença de qualquer caso COVID-19 positivo na sala de aula e/ou 
na escola para aumentar a consciencialização e encorajar uma observação mais próxima de 
quaisquer sintomas em casa.  
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Qual é que o plano da escola para comunicar um caso positivo de 
COVID-19? 

Serão seguidos os processos previamente estabelecidos para comunicação às partes 
interessadas sobre doenças contagiosas que afetam as escolas, incluindo a proteção da 
identidade daqueles que apresentam teste positivo. 

O meu educando precisa usar máscara? E se ele não puder devido uma 
condição médica? 

Todos os alunos do 1º ao 10º Ano são obrigados a usar máscaras no campus, a menos que 
haja uma isenção necessária (condições médicas ou necessidades especiais) que impeça o uso 
da máscara. 

As máscaras serão fornecidas aos alunos? 

Espera-se que as famílias forneçam máscaras de pano para os seus alunos. Para os alunos que 
optam por usar uma máscara de pano, as famílias serão responsáveis por garantir que ela seja 
devidamente limpa. 

Como as crianças guardam suas máscaras para os intervalos de almoço e 
recreio? 

Quando não estiverem em uso, as máscaras devem ser colocadas num saco de papel 
identificado ou recipiente reutilizável que não libere humidade (que feche hermeticamente). 

Os alunos podem usar cordões ou correntes para segurar as máscaras, para 
que não as percam? 

Não. Este não é um procedimento seguro. As máscaras devem ser colocadas num saco de 
papel ou recipiente liberte humidade. Além disso, os cordões representam um risco potencial 
de asfixia. 
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Haverá locais adequadas para lavagem das mãos? Com que frequência os 
alunos lavarão as mãos? 

Todas as salas de aula terão disponível uma estação de lavagem das mãos ou desinfetante para 
as mãos. A limpeza regular das mãos será incorporada à rotina diária dos alunos (ao entrar na 
sala de aula, antes dos intervalos para almoço e recreio, depois de usar a casa de banho, 
retornar do exterior para brincar/recreio e depois de espirrar ou tossir). Os alunos 
aprenderão a higiene adequada para lavar as mãos. 

Como vai ser garantido o distanciamento físico adequado? 

Como o distanciamento físico não é possível na maioria das escolas, as máscaras são 
obrigatórias para os funcionários e os alunos do 1º ao 10º ano. Sempre que possível, os 
funcionários serão incentivados a levar os alunos ao ar livre ou em espaços maiores para 
reduzir ainda mais os riscos. 

Como a escola e as salas de aula serão limpas? 

A Academia irá implementar uma rotina de limpeza e desinfecção mais frequente de acordo 
com as recomendações do Ministério da Saúde. Superfícies tocadas com frequência serão 
limpas e desinfetadas pelo menos duas vezes por dia em todos os edifícios. As escolas 
passarão por limpeza e desinfecção extras no final de cada dia letivo. Superfícies macias que 
não podem ser facilmente limpas serão removidas das salas de aula (por exemplo, superfícies 
absorventes, móveis estofados). 

Como vão ser limpas das casas de banho? 
As superfícies de alto contato nas casas de banho serão limpas ao longo do dia. O uso das 
casas de banho será escalonado sempre que possível para apoiar o agrupamento de alunos. 
Será colocada sinalização com a indicação do número máximo de pessoas num determinado 
momento. 
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Como é vai ser o retorno às aulas na Academia? 

A partir de 2 de novembro de 2020, a Academia irá operar numa série de fases dependendo 
dos riscos. A Academia progredirá por essas fases, dependendo de vários fatores para avaliar 
constantemente o risco e garantir a segurança da nossa comunidade escolar. Os fatores 
contribuintes podem incluir qualquer um dos seguintes: 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 no campus com 
segurança e eficácia. 

Os alunos precisam voltar para a escola? Que opções os pais têm se não 
quiserem mandar seus filhos de volta para a Academia? 

Nós encorajamos os alunos a voltar à escola assim que puderem. A escola tomou todas as 
precauções para manter um ambiente de aprendizagem seguro e saudável. No momento, o 
aprendizado online pode estar disponível para os alunos que não frequentam a escola, se 
houver um motivo válido para eles não comparecerem. Por favor, converse com o professor 
do seu filho e/ou a direcção da escola. 

E se eu optar por não enviar o meu filho num dia de aulas presenciais? Terá 
ensino online nesse dia? 

Recomendamos que os pais enviem seus filhos para a escola de acordo com os planos 
definidos; no entanto, o ensino online estará disponível para os alunos que não podem 
frequentar a escola. 

Perguntas Frequentes: 

Dia escolar / Operacionalização 
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Como serão os alunos preparados para regresso à escola sob os protocolos 
de segurança actuais? Haverá algum tipo de “treino”? Quem supervisionará 
o treino? 

Uma das razões para um retorno gradual à escola é garantir que cada classe de alunos passe 
pelo menos dois dias como a única classe na sua área da escola. Isso permitirá que instruções 
detalhadas e treino sejam dados para manter os alunos seguros. Esta será uma parte 
integrante do programa de ensino e aprendizagem. Professores, líderes seniores e a 
enfermeira da escola estarão disponíveis para receber os alunos de volta à escola, a ajudá-los a 
ajustar à nova rotina. 

Como o dia escolar será afetado pelos protocolos de saúde e segurança? 
A Academia está a desenvolver estratégias que apoiarão o distanciamento físico geral durante 
o dia escolar. Os alunos, por exemplo, notarão dicas visuais, como setas direcionais através de 
corredores e escadarias e sinais nas paredes, para orientar as distâncias adequadas nas linhas e 
em outros momentos. As salas de aula serão organizadas de forma a reduzir a interação face a 
face entre os alunos. Se o tempo permitir, algumas atividades (aulas, intervalos para almoço) 
podem ser realizadas ao ar livre. 

Grandes reuniões/assembleias serão adiadas para o futuro imediato. Pausas para almoço: os 
alunos comerão nas suas salas de aula e os funcionários/alunos deverão trazer seu próprio 
almoço/lanche de casa.  

Serão permitidos visitantes na escola? 

Visitantes não essenciais à escola serão limitados, incluindo famílias. As visitas para garantir a 
segurança da escola (por autoridades de saúde e inspecção) continuarão sob os protocolos 
atuais de saúde e segurança. Todos os visitantes serão obrigados a fazer uma auto-avaliação, 
usar uma máscara de tecido enquanto estiverem em espaços interiores, e apresentarem-se no 
portão da escola, onde devem identificar-se (para fins de rastreamento de contacto) e 
aguardar instruções adicionais. No caso excepcional em que as famílias devem entrar na 
escola (numa emergência e conforme aprovado pelo administrador da escola), elas serão 
obrigadas a seguir os mesmos protocolos acima: auto-proteção, usar uma máscara de tecido 
enquanto estiver em espaços interiores e dirigir-se à secretaria da escola, onde devem 
identificar-se (para rastreamento de contacto) e aguardar mais instruções. As famílias não 
terão permissão para frequentar as salas de aula ou outras áreas comuns da escola. Nos 
horários de entrada e saída, as famílias devem permanecer fora da escola em áreas designadas 
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e identificadas e aderir aos protocolos de distanciamento físico. Os veículos serão admitidos 
pelo pessoal de segurança e todos os passageiros deverão permanecer dentro dos veículos. 

E se eu precisar deixar algo para meu filho ou ir buscá-lo para uma 
consulta? 

Visitantes não essenciais à escola serão limitados, incluindo famílias. As visitas à escola durante 
o dia letivo serão somente com hora marcada, combinada com antecedência através da 
secretaria da escola. Os membros da família podem ser solicitados a esperar do lado de fora 
até que um membro da equipa possa atendê-los. No caso em que famílias ou parceiros da 
comunidade puderem entrar na escola (conforme aprovado pelo Director da Academia), eles 
serão obrigados a fazer a auto-avaliação, usar uma máscara de tecido enquanto estiverem em 
espaços interiores se apresentarem-se na secretaria da escola onde eles se devem identificar e 
aguardar mais orientações. Visitantes não programados e membros da família podem não ter 
permissão para entrar na escola. 

Como serão os intervalos para o almoço? 

De acordo com a lei Moçambicana, e até novo aviso a cantina da escola não estará a funcionar. 
Como tal, os pais terão de preparar as refeições nos dias que frequentam as aulas no campus. 
Algumas sugestões incluem alimentos secos, como sanduíches (ou fish fingers, 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 o micro-ondas para aquecer refeições. Sugerimos incluir alguns 
snacks à escolha para o seu filho. Todos os alunos devem trazer a sua garrafa de água 
etiquetada para a escola. 

Como os supervisores do almoço ou funcionários que fazem a supervisão 
do almoço serão protegidos, já que os alunos não usarão máscaras durante 
este período? 

Professores e supervisores da refeição serão incentivados a manter o distanciamento físico e 
usar EPIs adequados (máscaras são obrigatórias). 
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Como os serão limpos os recursos e materiais de aprendizagem partilhados? 

A equipe limitará a partilha de materiais, equipamentos, livros didáticos e brinquedos. 
Materiais adequados para a instrução serão fornecidos a cada aluno. Onde não for prático dar 
a cada aluno os seus próprios recursos, os recursos da sala de aula que são usados 
regularmente serão limpos diariamente e os alunos limparão as mãos antes e depois do uso. A 
equipa fará revisão as precauções de segurança específicas necessárias para as aulas que 
tradicionalmente envolvem a partilha de recursos entre os alunos. 

As famílias precisarão de comprar material escolar extra para o regresso às 
aulas? 

Cada aluno deverá trazer seu próprio material escolar para evitar a propagação de quaisquer 
germes. Também solicitamos que material e outros pertences do aluno sejam etiquetados 
com seu nome. 

Serão permitidas visitas de estudo? 

Os regulamentos de saúde atuais recomendam a não realização de visitas de estudo e 
atividades que requeiram transporte em grupo, até que os dados de saúde pública sugiram o 
contrário. 

Meu filho terá um intervalo/recreio? Os playgrounds estarão abertos? 
Como serão supervisionados? 

Os alunos participarão de intervalos/recreios e aulas de Educação Física (EF), escalonados por 
ano, quando aplicável. Temos a sorte de ter bastante espaço ao ar livre e isso será usado com 
frequência nos intervalos. 

Haverá clubes e actividades extra-curriculares? 

Não num futuro imediato.



	

Algum aluno permanecerá num programa de ensino online? 

A escola fará o possível para acomodar os alunos residenciais que estão no exterior ou não 
podem viajar. Alguns alunos "em risco" também podem ser apoiados enquanto aprendem em 
casa. A Academia incentiva todos os alunos a voltarem ao ensino presencial, se possível. O 
bem-estar social dos alunos é tão importante quanto sua saúde física. 

Como os alunos vão recuperar se perderem um dia de aulas? 

Os professores vão sempre trabalhar com os alunos para recuperar o tempo perdido, seja 
devido a doença ou outras circunstâncias que os façam faltar à escola por um longo período 
de tempo. 

Educação Física e desportos vão ser permitidos? 

As aulas serão ministradas ao ar livre, se o tempo permitir. Os ginásios só serão usados onde 
as medidas de distanciamento físico podem ser seguidas. Todas as atividades seguirão o 
distanciamento físico enquanto limitam o uso de equipamentos partilhados. O equipamento 
compartilhado será limpo regularmente, e os alunos devem praticar a higiene adequada das 
mãos antes e depois de participar da atividade física e usar o equipamento. 

As aulas de artes e música serão permitidas? 

Sim, todas as atividades seguirão as regras do distanciamento físico enquanto limitam o uso de 
equipamentos partilhados. O equipamento partilhado será limpo regularmente, e os alunos 
devem praticar a higiene das mãos adequada antes e depois de participar numa atividade e 
usar o equipamento. 
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Perguntas Frequentes: 

Regresso à Escola/Modelos de Aprendizagem 



	

Um aluno pode fazer aulas presenciais e também ensino online ou ele 
precisa escolher um programa? E se meu aluno começar a presencialmente, 
mas ficar doente ou precisar isolar-se? Ele terá ensino online? 

Iremos lidar com estas situações da mesma forma que qualquer outra ausência por doença. 
O(s) professor(es) irão trabalhar com o aluno/família para determinar um plano para a 
composição do trabalho. Na fase inicial de retorno à escola, cada aluno experimentará uma 
combinação de aprendizagem presencial e online. 

Como vão abordar as lacunas de aprendizagem que foram agravadas pela 
pandemia e pelo encerramento da escola? 

Sabemos que a pandemia afetou os nossos alunos de maneiras diferentes. Assim que tivermos 
alunos e funcionários de volta à escola, os professores e a equipa de apoio trabalharão juntos 
para avaliar as necessidades contínuas de todos os alunos. Esta é sempre uma prioridade. 

Como posso comunicar com os professores do meu educando? 

Sempre que possível, as famílias comunicarão com o professor ou a escola por telefone, e-mail 
ou reunião virtual. Os canais normais de comunicação permanecerão abertos, mas por favor, 
não chame um professor durante o horário de aula.  

Qual é a situação dos estudantes internacionais? Como isto afetará os 
alunos residenciais? 

Neste momento, se os estudantes internacionais forem autorizados a entrar em Moçambique, 
eles estarão sujeitos a 14 dias de quarentena. A data de abertura das instalações residenciais 
será partilhada com os pais com antecedência.
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Quais providências estão sendo feitas para o transporte escolar? 

As informações detalhadas sobre a organização do transporte escolar serão partilhadas com 
os pais numa comunicação separada. 

O que devo fazer se estiver a ter dificuldade para pagar as propinas do meu 
filho? 

A Academia faz questão de garantir que todos os alunos atualmente matriculados possam 
continuar os seus estudos. Se você estiver enfrentando desafios para cobrir as propinas 
escolares, entre em contato com o Departamento Financeiro para discutir as opções de 
pagamento. Mais informações sobre a retomada dos níveis das propinas serão compartilhadas 
com os pais.

Perguntas Frequentes: 

Transporte e Propinas 


