
Quando os alunos regressarem, a partir de dia 14, vão encontrar marcas 
coloridas no chão, para os separar de outras turmas. Os professores só 

poderão corrigir os trabalhos digitalmente. E, até a pandemia acabar, as 
salas de convívio vão estar fechadas e os clubes suspensos. 

início das aulas 
tem preocupado 
Inês Caetano. O 
filho mais novo, 
Lourenço, já vol-
tou ao  
jardim de infân-

cia. Mas, à semelhança de mais de 
um milhão de alunos do 1º ao 12º 
ano, os mais velhos só regressam na 
semana de 14 de setembro. Para Tia-
go, 14 anos, a escola onde estão ins-
critos não é novidade (está no 8º 
ano), mas para Diana, de 10, o 5º ano 
significa uma mudança de ciclo, de 
estabelecimento, de colegas e até no 
número de professores. A tudo isso 
soma-se outra preocupação: Diana é 
hiperativa e tem défice de atenção e 
a gestora de saúde sente que a filha 
precisaria dos pais por perto nos pri-
meiros dias de aulas. Mas as medidas 
de prevenção vedam-lhes a entrada 
na escola. “Compreendo as regras, 
mas para estes miúdos, em particular 
num 5º ano, vai fazer diferença”, diz.  

O desejo geral de Governo, direto-
res de escolas, professores, pais e 
alunos é que não seja necessário fe-
char as escolas de novo, como ocor-
reu em março, sobretudo pelas desi-
gualdades na aprendizagem que a 
distância cria. Contudo, a decisão de 
decretar o estado de contingência 
em todo o País a partir de 15 de se-
tembro mostra que o Executivo está 
preocupado com o que aí poderá vir. 
Essa data não é um acaso, assumiu a 
ministra da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva: é necessário preparar 
o País para o regresso de alunos e 
professores às aulas e de pais aos  
locais de trabalho (muitos estavam 
ainda em teletrabalho).  

A decisão foi assumidamente pre-
ventiva. “Pode haver fatores e causas 
que conduzam a um pico”, disse o 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa. Mas só no dia 7, no 
regresso das reuniões de especialis-
tas no Infarmed, serão concretizadas 
as medidas desta contingência.  

Este regresso às aulas coincide com 
o de outros países europeus (da Ale-
manha, à França e Reino Unido, que 
já abriram as escolas, ou Espanha e 
Itália, que o farão nos próximos dias). 
E o Centro Europeu para a Preven-
ção e Controlo de Doenças defendeu 
a reabertura das escolas, em setem-
bro, por não ser aí que está a maior 
fonte de propagação. E mantê-las 
fechadas teria “graves consequên-
cias no desenvolvimento das crian-
ças”, explicou Piotr Kramarz à agên-
cia Lusa. O regresso será feito com 
distância física e em horários desfa-
sados – mas para que tudo corra 
bem as crianças devem começar a 
ser preparadas ainda em casa.  



“perguntar como se têm sentido”, “o 
que os está a deixar confortáveis e 
desconfortáveis” e explicar porque 
nas escolas (e não só) se está a ser 
tão restritivo “mas sem os assustar 
demasiado, eles não se podem sentir 
culpados por uma situação que não 
controlam”, diz a psicóloga e res-
ponsável de Well Being da Park In-
ternational School (PIS). No caso 
desta rede de colégios, será pedido 
com frequência aos alunos que 
deem sugestões para melhorar as 
novas regras e os procedimentos que 
vão encontrar. “Se chegam aqui e 
têm um regime militar, não vai resul-
tar”, assume Inês Appleton.  

Em qualquer ciclo, pais, professo-
res ou educadores devem estar 
atentos aos sinais: depois de meio 
ano em casa, algumas crianças vão 
parecer ansiosas ou manifestar si-
nais físicos que podem não ser asso-
ciados a problemas emocionais – 
mas que são: “Queixas de dores de 
cabeça e abdominais recorrentes, 
episódios de vómito, palpitações ou 
sensações de falta de ar”, lista Paula 
Medeiros. 

quilizador para ela”, assegura Paula 
Medeiros. No fim, não se esqueça do 
reforço positivo: “Vai ficar tudo bem.” 
Esta mensagem genérica deve ser 
passada aos alunos do 2º e do 3º ci-
clo, a quem se deve explicar que, ain-
da que possam continuar a estar com 
os amigos ou a brincar no intervalo, o 
devem fazer com outros cuidados.  
 

Estas conversas devem manter-
-se mesmo após o regresso às esco-
las. Em casa de Inês Appleton, faz-se 
um balanço do dia. Os pais têm de 
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Lourenço, o filho mais novo de 
Inês Caetano, continuará com a 
mesma educadora no pré-escolar. 
Mas nem por isso a mãe está menos 
ansiosa. “Estes miúdos com 3 e 4 
anos são os que me preocupam mais 
ao nível emocional, no futuro podem 
considerar que é normal ter medo de 
tocar”, diz. Desde que surgiu o 
“monstro do coronóvírus” (é o nome 
que lhe dá), Lourenço distanciou-se 
de quem não partilha a casa com ele 
– até da avó. “Sente que só é seguro 
o toque na mãe, no pai e nos ir-
mãos”, conta a gestora de saúde. 

Quando, depois de alguns meses 
de ausência forçada pela pandemia, 
Lourenço regressou à IPSS no Bar-
reiro, a mãe ficou “feliz” quando a 
educadora lhe deu um abraço. 
“Tranquilizou-me saber que se  
chorar, alguém lhe vai pegar ao colo 
ou deixá-lo encostar a cabeça.”  

A psiquiatra Paula Medeiros acon-
selha os pais a fazerem a gestão 
emocional do regresso por ciclos de 
ensino. Ou seja: não devem dizer 
tudo a todos. Para os mais novos, 
como Lourenço, tem de se passar 
uma mensagem positiva de que vão 
ver a educadora, os amigos e que 
tudo vai correr bem. “Deve-se tentar 
que se abstraiam o mais possível de 
que estamos perante uma pande-
mia”, refere a especialista do Centro 
da Criança e do Adolescente da CUF.  

Na escola primária, a consciência 
do momento que atravessamos é já 
maior e deve-se assegurar à criança 
que isto vai acabar. Filtre as notícias 
que ouve (ou tente até que não as 
oiça) porque “poderão ter um impac-
to traumático”, refere a pedopsiquia-
tra. Essencial também é a “escuta 
empática”: em vez de a sobrecarregar 
com informação com a qual ela pode 
ainda nem precisar de lidar, pergun-
te-lhe o que a preocupa. Se a respos-
ta for “pouca coisa”, explique-lhe os 
cuidados a ter para se prevenir. Se, 
por outro lado, se manifestar “muito 
preocupada”, pergunte-lhe o que a 
incomoda. “Só o facto de ouvir as 
preocupações da criança já é tran-



dantes. Se nos outros anos letivos 
havia clubes de expressões artísticas 
na própria escola, agora estarão sus-
pensos. E o desporto escolar terá 
menos inscritos. Só os clubes de ro-
bótica e ciências deverão funcionar, 
mas à distância, o que pressupõe que 
alunos de 10 e 11 anos acompanhem 
as sessões em casa. Ora, a ideia desta 
oferta era mantê-los na escola para 
não ficarem sozinhos.  
 

O Ministério da Educação reser-
vou as cinco primeiras semanas de 
aulas para “a recuperação e consoli-
dação da aprendizagem”, depois de 
as últimas do 2º período e todo o 3º 
período terem ocorrido remotamen-
te. E nas orientações que a DGESTE 
enviou para as escolas, em julho, é 
referido que as matérias devem ser 
“identificadas em função do trabalho 
realizado com cada aluno no ano” 
anterior. Como? Para Manuel Perei-
ra, os professores facilmente aferirão 
as matérias a recuperar através dos 
relatórios dos conselhos de turma. 
Filinto Lima aponta a realização de 
testes diagnóstico.  

Há pais que têm tentado com-
pensar as falhas na aprendizagem 

 

As escolas receberam luz verde 
da Direção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares (DGESTE) para 
reorganizarem os horários escolares 
e até criarem turnos, se necessário. 
Mas, com a ressalva de que não está 
a ser seguida em todos os estabeleci-
mentos, que é deixada à SÁBADO 
por Filinto Lima, da Associação Na-
cional de Diretores de Agrupamentos 
e Escolas Públicas (ANDAEP) e por 
Manuel Pereira, da Associação dos 
Diretores de Escolas (ANDE): os alu-
nos até aos 12 anos, que são menos 
autónomos, devem ficar em jornada 
contínua, com tempos letivos de ma-
nhã e à tarde.  

Houve escolas com outra leitura 
das regras. Como as 38 salas da Bási-
ca da Venda do Pinheiro não che-
gam para as 42 turmas, já noutros 
anos letivos se fazia a divisão no re-
gime duplo. Este ano será igual para 
garantirem um maior distanciamen-
to, e o horário será alargado para 
seis tempos letivos de manhã e ou-
tros seis à tarde. O conselho pedagó-
gico desta escola de Mafra decidiu 
que os anos de início de ciclo ficam 
de manhã; o 7º e o 8º ano, em que se 
regista maior indisciplina, serão se-
parados para ser mais fácil “gerir”. E 
o 9º ano, que terá exames, fica de 
manhã: “Todos nós sabemos que, re-

gra geral, o rendimento de qualquer 
ser humano é melhor de manhã”, 
explicou a diretora aos pais num 
email a que a SÁBADO teve acesso.  

Também se ponderou a hipótese 
de distribuir as turmas pelas manhãs 
nuns dias da semana e pelas tardes 
nos seguintes. Mas concluiu-se que 
tal dificultaria a escolha de um cen-
tro de atividades de tempos livres 
(ATL), que teria de estar disponível 
em diferentes horários para os estu-

A psiquiatra Paula Medeiros 
diz como recuperar hábitos 



e já no verão colocaram os filhos 
em centros de acompanhamento ao 
estudo como o Laboratório de Expli-
cações, em Coimbra: “É uma preo-
cupação dos pais dos alunos do 1º 
ciclo que sabem que, na parte final 
[do ano letivo passado], não tiveram 
o apoio que ou se distraíam com o 
online. Ou os do 11º ano que não ti-
veram exame de Matemática e já es-
tão a preparar-se”, explica o respon-
sável, Jorge Pratas. Na Klass, na Bo-
badela, Susana Andrade não tem 
sentido “mais procura que noutros 
anos” porque isso só ocorre depois 
da atribuição dos horários e até ao 
início de setembro muitas escolas 
ainda não os tinham publicado. A 
funcionar entre as 7h30 e as 19h30, 
as regras da Klass estão agora próxi-
mas das adotadas pelas escolas: de-
sinfeção das mãos e do calçado, me-
dição da temperatura – e carteiras 
viradas para a parede.  

 

 
 

Até agora, casos identificados em 
crianças, auxiliares ou educadoras 
têm levado ao encerramento de al-
gumas creches. Aconteceu no fim de 
julho, em Baião, quando uma educa-
dora testou positivo. O jardim de in-
fância foi fechado ainda antes de as 
33 crianças e 10 funcionários serem 
testados. O mesmo sucedeu na Sertã. 
Mas essa decisão cabe sempre à au-
toridade de saúde local. “Temos de 
evitar que um contaminado signifi-
que toda a escola encerrada”, disse 
António Costa, no dia 31.  

António Ponces de Carvalho recor-
da que, desde a abertura dos jardins 
de infância (existem 55 centros edu-
cativos João de Deus), apenas se 
identificaram dois casos positivos de 
Covid-19. E os estabelecimentos, em 
Tomar e na Figueira da Foz, conti-
nuaram abertos. “Foram contagiados 
por familiares em casa, o que quer 
dizer que no interior na escola não 
tivemos contágio nenhum”, relata o 
diretor. Para isso, refere Ponces de 
Carvalho, tem contribuído a desinfe-
ção com Zoono, “uma capa que des-
trói o vírus” e que é aplicada a cada 
30 dias (ou menos). À entrada da es-

cola, todos passam os pés em pedi-
lúvios (tapetes com desinfetante) e 
esfregam as mãos em álcool-gel. 
Também lhes é medida a tempera-
tura. No jardim de infância, os sapa-
tos são trocados. Os bibes chegam à 
segunda-feira e, se não estiverem 
sujos, só saem à sexta. Houve uma 
seleção de brinquedos (os peluches 
foram retirados porque é difícil hi-

gienizá-los), que são desinfetados 
três vezes ao dia. Nas salas com me-
nos de 50 m2, onde não é possível 
um distanciamento de dois metros 
entre os catres da sesta, estão insta-
lados acrílicos. “Têm cores para as 
crianças não se sentirem presas”, diz. 

Por todo o País, os diretores esco-
lares têm passado as últimas sema-
nas a fazer contas aos metros qua-
drados de sala que têm para gerir. 
Em média, são entre 40 e 50 m2. 
Para garantir o distanciamento de 
pelo menos 1 metro, aconselhado 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 
cada turma deveria ter entre 14 e 15 
alunos – o que é impossível. Na 
maioria dos estabelecimentos não há 
salas suficientes para fazer essa divi-
são. Escolas como o antigo Liceu Ca-
mões, em Lisboa, que têm carteiras 
individuais poderão sentar os alunos 
um a um. Ainda que nesta histórica 
secundária, as obras da Parque Es-
colar tenham colocado parte dos 
alunos em monoblocos de 30 m2 e, 
nesses, a distância entre os 24 ou 



mais por turma não chegará ao re-
comendado. Outras, compraram 
acrílicos para as mesas duplas.  

Ao desfasamento de horários, 
soma-se também a hipótese de in-
tervalos mais pequenos. Na Básica 
Luís Sttau Monteiro, em Loures, os 
recreios de 15 e 20 minutos desapa-

recem. Todos passam a ser de 10 e 
ganham-se minutos para desinfetar 
os espaços entre a saída dos alunos 
da manhã e a chegada dos da tarde. 
Em algumas escolas será discutida 
com os pais a hipótese de serem os 
alunos a desinfetarem os materiais 
que usarem. Na PIS, com mil alunos 
a mudar de sala a cada 55 minutos, 
não era possível ter funcionários em 
todos os pontos. Decidiu-se que nas 
salas de artes, música ou laborató-
rios haverá 25 kits disponíveis, um 
por cada estudante. “O professor de-
sinfeta as torneiras, as maçanetas”, 
descreve a diretora, Bárbara Lancas-
tre. Também vão tentar aulas no ex-
terior sempre que possível.  
 

 
O Ministério da Educação tem 

defendido que a organização das es-
colas “em bolhas” evitará o encerra-
mento total. A ideia é que os alunos 
estejam apenas com a sua turma e 
professores e quase sempre no mes-
mo edifício e sala de aula (a exceção 
será educação física). Assim, não 
partilham momentos sociais (como 
os intervalos ou as refeições) com 
outros colegas. Se houver uma infe-
ção na turma, apenas essa ficará em 
isolamento. É assumido que os pro-
fessores serão comuns, mas têm de 
estar de máscara e não contactam 
diretamente com os alunos. E os  
auxiliares de uma bolha não devem 
contactar com ninguém de outra.  

Mas as crianças são sempre crian-

ças, assume Bárbara Lancastre: “Nos 
intervalos vai ser complicado porque 
os alunos vão querer furar as regras. 
Nestes primeiros dias vai ter de ha-
ver muita vigilância, muita paciência. 
Isto para os miúdos é muito difícil.” 
Referindo-se aos mais novos, Pon-
ces de Carvalho utiliza uma “palavra 
forte” para descrever o afastamento 
imposto às crianças em França: “É 
criminoso que fique cada uma num 
canto. Temos de deixá-las viver as 
suas emoções, dar um abracinho.”  

O jardim de infância da Park Inter-
national School está a funcionar no 
sistema de bolhas desde a reabertu-
ra, em maio. E como esta escola per-
tence a um grupo internacional, 
aprendeu com experiências seme-
lhantes na Nova Zelândia e Austrália. 
A partir dos 10 anos, os alunos só ti-
ram as máscaras em Educação Física 
e às refeições (há dúvidas da Organi-
zação Mundial da Saúde sobre se 
esta regra deveria alargar-se aos es-
tudantes a partir do 1º ano). Defini-
ram-se horários diferentes para a ida 
ao refeitório e desenhou-se um pla-
no de lugares: “Se há um caso positi-
vo, damos ao delegado de saúde os 
lugares e ele define quantos [estu-
dantes] à volta é que vão de quaren-
tena”, explica Bárbara Lancastre. Nas 
escolas públicas está definida a hi-
pótese de os refeitórios funcionarem 
apenas em regime takeaway – mas 
para os mais novos (até ao 2º ciclo), 
Filinto Lima prevê o uso da cantina.  

 

As orientações enviadas às esco-
las preveem a possibilidade de ensi-
no presencial (“a prioridade”, sobre-
tudo para os alunos mais novos, até 
ao fim do 2º ciclo), não presencial, 
ou misto. Mas nem todas as escolas 
têm condições para assegurar isso, 
ainda que estejam mais bem prepa-
radas do que em março, dizem Filin-
to Lima e Manuel Pereira. O proble-
ma é que os alunos com dificuldades 
financeiras continuam sem com-

Serviços fechados e venda de 
álcool limitada depois das 20h  
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putadores ou acesso à Internet.  
Os responsáveis da PIS compreen-

deram durante as aulas remotas for-
çadas que as câmaras e os microfo-
nes dos tablets não tinham qualida-
de para os alunos ouvirem em casa. 
Instalaram um sistema com câmaras 
e microfones 360 . Contudo, as au-
sências por doença serão a exceção, 
diz a Bárbara Lancastre: “Estamos a 
pedir declaração médica. Não deve-
mos premiar ou incentivar alunos a 
ficarem em casa. [O] benefício de 
irem às aulas presenciais é superior 
ao risco”, refere.  
 

 

Se as escolas montaram um  
sistema para tentar evitar contágios, 
fora delas fica mais difícil. Um pro-
blema que Tatiana Tavares coloca é 
o controlo no transporte das crian-
ças. A filha mais velha frequenta o 6º 
ano do ensino articulado de música. 
Isso significa que a levam numa car-
rinha escolar para o conservatório e 
daí para casa. “Vai de máscara e tem 
um higienizador para colocar na 
mochila. Quando chegar da escola 

deixa os sapatos lá fora e toma ba-
nho”, conta a mãe, que está grávida 
e tem a avó de quase 94 anos a viver 
em sua casa. O convívio com os avós 
é, aliás, outro problema que se colo-
ca a algumas famílias com quem a 
SÁBADO conversou: temem estar a 
pô-los em risco se continuarem a ir 
buscar os netos à escola.  

As empresas de transportes con-
tactadas pela SÁBADO asseguram 
estar a cumprir as normas da DGS. 
Como nos primeiros meses só ti-
nham aberto creches e jardins de in-
fância, era possível a Avó Leva & Avó 
Cuida organizar as rotas de modo a 
transportar em cada carrinha apenas 
as crianças de cada escola. Mas ago-
ra que passa a ter cerca de 100 alu-
nos de vários níveis de ensino e es-
colas, “talvez isso não vá ser possí-
vel”, refere Sofia Burnay. Está previs-
ta a desinfeção total de cada carri-
nha quando um grupo sai e a dimi-
nuição do número de lugares dispo-
níveis para deixar mais espaço entre 

as crianças que devem usar máscara. 
Na Rodinhas, as regras são muito se-
melhantes (com a higienização das 
mãos à entrada) e a lotação está re-
duzida em 50% para quatro crianças. 

E se nesta fase os pais precisarem 
de contratar o transporte, ainda é 
possível? Sofia Burnay, responsável 
pela Avó Cuida & Avó Leva, está sur-
preendida com a antecipação na 
procura. “As pessoas estão mais 
preocupadas em garantir o meio de 
transporte”, diz. Anteriormente espe-
ravam por “setembro ou outubro”. 
No caso da empresa Rodinhas, a 
procura por novos clientes está “em 
níveis semelhantes ao ano passado”, 
respondeu à SÁBADO. E o número 
de renovações também.  

 Na Escola Básica da Quinta da Ale-
gria, onde Tatiana Tavares é respon-
sável pela associação de pais e gere o 
ATL, também há um ligeiro desfasa-
mento de horários para que os alunos 
não se encontrem e “vai-se tentar 
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manter o conceito de grupo [ou as 
tais bolhas], mas basta que uma 
criança de 1º ano tenha um irmão no 
3º e já perdemos o fio à meada, não 
podemos prever de onde vem o con-
tágio.” Por outro lado, esse desfasa-
mento até se revelou positivo para o 
ATL: assim, as crianças não apare-
cem todas ao mesmo tempo para fa-
zerem os trabalhos de casa e é possí-
vel sentar um em cada mesa.  

Paula Medeiros não tem dúvidas 
de que, havendo um “equilíbrio com 
as questões de segurança”, “do pon-
to de vista emocional, o regresso às 
aulas vai fazer muito bem aos alu-
nos”. Mas há famílias que estão a ter 
dificuldade em manter esse equilí-
brio: aquelas em que os alunos, pais 
e até avós com quem vivem têm 
doenças crónicas e são considerados 
de risco na exposição à Covid-19. 
 Andreia Furtado tomou a decisão de 
ficar com as filhas de 4 e 8 anos em 
casa. Tem asma e é doente oncológi-
ca. Como o marido é software de-
signer, também ainda não regressou 
ao escritório. Tudo pesado, no fim de 
agosto pediram acesso ao ensino 
doméstico para a mais velha. An-
dreia Furtado diz que os relatos que 
a filha lhe fazia da falta de sabão nas 
casas de banho da escola pesaram. 
“Acredito que no início até vai estar 
tudo regrado”, com os desinfetantes 
a serem repostos, “mas há de chegar 
uma altura em que vai haver desli-
zes”, nota. Haverá contacto perma-
nente com o agrupamento de esco-
las onde estava inscrita e ser-lhe-á 
nomeado um professor-tutor para 
acompanhar os trabalhos. 

Constança, de 16 anos, nem sabe 
que nome dar à sua condição. “Ela 
tem uma doença autoimune mas 
não conseguem descobrir qual é. É 
imunossuprimida e isso só por si co-
loca-a em risco”, explica a mãe, Dia-
na Bobone. Nada entra na casa da 
família sem ser desinfetado. As com-
pras são lavadas com lixívia e água. 
Os sapatos ficam à porta. “Sinto al-
guma segurança em ter a Constança 
em casa, com tranquilidade”, assume 
a mãe. Mas mesmo ali continuam a 
caminhar sobre uma fina corda: o ir-
mão Alexandre, de 15 anos, tenta não 
estar muito próximo porque tem 
consciência de que não controla por 
onde os amigos andam. Durante o 
confinamento, Constança esteve in-
ternada e a tomar cortisona, o que 
lhe destruiu o sistema imunitário. E 
tudo isso foi-a isolando cada vez 
mais como se estivesse numa bolha, 
descreve Diana.  

Agora, em setembro, começa o 
curso profissional de Fotografia 
numa nova escola, onde estavam a 
prever aulas presenciais quatro dias 
por semana. Constança irá? Diana 
Bobone aguarda pela resposta do 
Hospital D. Estefânia. “Em princípio 
vai à escola toda protegida. E é rezar 
para que nada aconteça.” 

FUSCE FER-
MENTUM 

COMMODO 
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MORBI GRA-
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O que diferencia Portugal  
de outros países? 


