Coronavírus (COVID-19) informação e
escolas – informações para famílias e
estudantes
Todos os governos australianos – federal, estadual e territorial – reconhecem a importância da educação e estão
comprometidos em apoiar a aprendizagem dos alunos durante a pandemia do COVID-19.
Os governos dos estados e territórios, e as autoridades de setores não-governamentais são responsáveis por gerenciar e
tomar decisões operacionais para suas escolas. Para encontrar informações sobre como as escolas da sua região estão
respondendo ao COVID-19, por favor, em primeira instância, contate a sua escola e siga as orientações do governo do
seu estado ou território. Seguem abaixo os links para os websites do setor da educação dos estados e territórios:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Os governos estaduais e territoriais concordaram que decisões sobre como responder ao COVID-19 nas escolas devem
continuar a ser informadas por especialistas, oficiais e autoridades nacionais e estaduais de saúde e educação pública.

Reduzindo o risco potencial de transmissão de COVID-19 nas escolas
No dia 24 de abril de 2020, o Comitê Principal Australiano de Proteção da Saúde (Australian Health Protection Principal
Committee - AHPPC) emitiu uma recomendação médica (health advice) em relação a reduzir o risco potencial de
transmissão de COVID-19 nas escolas. Estas orientações e recomendações práticas têm sido preparadas para líderes
escolares lidando com crianças, para pais, professores e funcionários de apoio, para reduzir ainda mais o risco
relativamente baixo de transmissão de Coronavírus (COVID-19) nas escolas durante a pandemia de COVID-19.
Em resumo, os pontos a serem considerados incluem:
•

Para os pais: se seu filho estiver doente, não deve ir à escola. Você deve mantê-lo em casa e longe das outras
pessoas. Lembre-se de manter distanciamento físico de outros pais e de professores quando for à escola, inclusive
ao deixar ou buscar seu(s) filho(s).

•

Para as crianças: avise seu pai/mãe/responsável ou professor se não estiver se sentindo bem.
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•

Para os professores: não vá trabalhar se estiver doente ou se fizer parte da categoria de pessoas vulneráveis.

•

Para todos os adultos: o maior risco de transmissão no ambiente escolar é entre adultos. É de suma importância
que os professores, assim como os pais, mantenham distanciamento físico entre si na escola.

Higiene
Os alunos devem:
•

Lavar as mãos com frequência, usando água e sabão, inclusive antes e depois de comer, e depois de ir ao
banheiro.

•

Usar higienizador de mãos.

•

Cobrir o rosto com o braço ou com um lenço de papel (e não com as mãos) ao tossir e espirrar.

•

Jogar imediatamente os lenços usados no lixo e depois lavar as mãos.

•

Tentar não tocar na boca nem no rosto.

•

Não ficar de mãos dadas, nem apertar a mão de outras pessoas.

•

Tentar manter mais espaço do que o normal entre si e os outros.

•

Evitar filas.

•

Falar com alguém se estiver se sentindo ansioso.

Providências para o ensino médio superior e admissões em universidades
Em 7 de abril de 2020, os Ministros da Educação dos estados e territórios concordaram que os estudantes sêniors do
ensino médio (estudantes do year 12) poderão obter este ano um Certificado de Ensino Médio Sênior, e que este
certificado facilitará o acesso à universidade, à educação continuada e ao emprego.

NAPLAN
Em 20 de março de 2020, os Ministros da Educação decidiram que o NAPLAN não será reelizado em 2020. O
NAPLAN estava programado para acontecer de 12 a 22 de maio de 2020.
A decisão de não realizar o NAPLAN em 2020 foi tomada para ajudar as lideranças escolares, professores e funcionários
de apoio a se concentrarem no bem-estar dos estudantes e na continuidade do ensino escolar.
O NAPLAN é uma avaliação nacional que testa as habilidades dos estudantes em três áreas de alfabetização – leitura,
escrita e convenções de linguagem (ortografia, gramática e pontuação) – e em numeracia. Escolas em todos os estados e
territórios têm conduzido o NAPLAN anualmente no mês de maio desde 2008.
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