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Ao contrário das escolas públicas, 

que só retomarão o ensino presen-

cial no nal da próxima semana, as 

escolas privadas já estão a funcionar 

em pleno. Mas, nem com todos os 

meios à disposição, conseguiram 

evitar os casos de contágio: na Esco-

la Alemã de Lisboa, cerca de 70 alu-

nos foram obrigados a regressar a 

casa, depois de um aluno ter sido 

diagnosticado com o novo coronaví-

rus, e o mesmo aconteceu no Lycée 

International Français, no Porto. 

Num caso e no outro, os alunos em 

isolamento pro láctico já retoma-

ram o ensino remoto. “Soubemos no 

sábado e os alunos começaram o 

ensino à distância, na segunda-feira, 

às oito da manhã”, asseverou ao 

PÚBLICO Rita Dantas, responsável 

pela comunicação da escola, expli-

cando que todos os restantes alunos 

vêm apresentando testes negativos 

para a covid-19, devendo retomar as 

aulas já a 17 de Setembro, “desde que 

apresentem resultado negativo e 

ausência de sintomas”. 

No Lycée International Français, os 

dois irmãos cujos testes deram positi-

vo na quarta-feira passada obrigaram 

a que cinco turmas fossem postas em 

isolamento pro láctico. O ensino à 

distância está a funcionar desde quar-

ta-feira e, não havendo mais casos 

positivos, os respectivos alunos deve-

rão voltar à escola no dia 18 de Setem-

bro. “O nosso plano de contingência 

está a ser cumprido e continuamos 

vigilantes”, asseverou ao PÚBLICO 

Paulo Fernandes, proviseur-adjoint da 

escola. Na Escola Alemã, o tom tam-

bém é optimista. “A ‘bolha’ funcionou 

porque o aluno infectado só teve mes-

mo contacto com as três turmas que 

foram postas em quarentena”, decla-

rou Rita Dantas, para acrescentar que, 

mesmo nos recreios, e porque o espa-

ço o permite, os alunos convivem 

apenas com os colegas do mesmo ano 

de escolaridade. Porém, e como subli-

nha a mesma responsável, “os alunos 

têm vida fora da escola e podem infec-

tar-se no supermercado, no cinema, 

ou no caminho para a escola”. Contra 

este risco, pouco podem as medidas 

adoptadas na generalidade das esco-

las, públicas e privadas, onde as 

aprendizagens passam a fazer-se ao 

ar livre sempre que possível, as canti-

nas foram aumentadas e funcionam 

com horários desfasados e os respec-

tivos lugares à mesa são separados por 

acrílicos, entre outras.  

“Há vida fora das paredes da esco-

la”, sublinha também Rodrigo Quei-

rós, presidente da Associação de 

Estabelecimentos de Ensino Particu-

lar e Cooperativo (Aeep). “Temos 

alunos que, no transporte para casa, 

usam transportes públicos. E muitos 

casos de irmãos que na escola não se 

cruzam mas que depois, no carro dos 

pais, vão juntos e se calhar à bulha. E 

por isso é que houve esta preocupa-

ção tão grande em criar as condições 

para actuar ao mínimo sintoma”, 

acrescentou, referindo-se aos cerca 

de 500 estabelecimentos educativos 

privados associados da Aeep. 

Partir paredes 
A prontidão para regressar ao ensi-

no remoto, total ou parcialmente, é 

denominador comum a todos os 

estabelecimentos educativos priva-

dos, segundo Queirós. “Se for neces-

sário entrar no regime misto ou não 

presencial, as escolas estão prepa-

radíssimas para o fazer de um dia 

para o outro, para evitar disrupções 

nas aprendizagens”, garante, sem 

negar que o que os distingue das 

escolas públicas na luta contra a 

covid-19 é a disponibilidade de meios 

nanceiros que lhes permite, por 

exemplo, contornar a organização 

dos horários por turnos.  

“É uma coisa dos anos 70, contra-

producente até do ponto de vista da 

saúde pública, porque as escolas são 

os locais mais seguros para as crian-

ças estarem.” A nal, conclui Rodrigo 

Queirós, “se não forem para a escola, 

os alunos vão para o ATL, para a rua 

ou para o café”, isto é, “para locais 

onde os riscos são acrescidos”. 

No CLIP — Oporto International 

School, cujos 1200 alunos, 45% dos 

quais de nacionalidade estrangeira, 

regressaram sexta-feira às aulas pre-

senciais, evitou-se a todo o custo con-

centrar as aulas durante a manhã ou 

durante a tarde, até pelo transtorno 

que causaria nas famílias. “Isso acar-

retaria um ónus tremendo sobre os 

pais”, explica a reitora, Isabel Morga-

do, garantindo que, na eventualidade 

de um novo surto, a escola está pre-

parada para retomar o ensino à dis-

tância sem perdas nas aprendizagens, 

até porque o à-vontade com as novas 

tecnologias adquirido durante o con-

namento continua a ser rentabiliza-

do agora durante as aulas presenciais, 

em que os alunos levam o seu com-

putador de casa, de forma a “pode-

rem trabalhar em grupo, se bem que 

distanciados sicamente”. 

Nesta escola — onde as aulas são 

leccionadas em inglês e cujas mensa-

lidades variam entre os 700 e os mil 

euros —, não houve necessidade de 

partir turmas, cuja composição varia 

entre os 20 e os 24 alunos. Mas isto só 

foi possível porque houve meios para 

derrubar paredes para aumentar o 

distanciamento entre os estudantes e 

para trocar as mesas de pares por indi-

viduais, na maior parte das salas de 

aula. São recursos sem equivalência 

nas escolas da rede pública, mas que 

a reitora do CLIP, Isabel Morgado, 

apresenta como necessários para pre-

venir ao máximo o risco de contágio 

pelo novo coronavírus. 

No caso do CLIP, como na maioria 

dos estabelecimentos privados, os 

cuidados começam à entrada, com a 

medição da temperatura aos alunos 

do pré-escolar. “Aos mais velhos, 

como vêm protegidos com máscara, 

não o fazemos. Mas pedimos à comu-

nidade parental que, ao mínimo sin-

toma, não envie os meninos para a 

escola”, explica Isabel Morgado. 

No recinto da escola, contam-se 

mais de 130 dispensadores de gel. Os 

cacifos foram dispostos no meio dos 

corredores, para ajudar a demarcar 

os circuitos assinalados com setas 

Privadas “preparadíssimas para 
evitar disrupções”. Mas já há casos
Nem com todos os meios à disposição as escolas privadas 
conseguiram evitar casos de contágio entre os seus alunos. Já a 
funcionar a todo o gás, o que as distingue das escolas públicas 
é a capacidade nanceira para atenuar o impacto da covid-19
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azuis. Por outro lado, as entradas e 

saídas de emergência são agora uti-

lizadas no dia-a-dia, a par das nor-

mais, para evitar afunilamentos. Na 

cantina dedicada aos mais peque-

nos, cada aluno tem o seu nome na 

mesa para saber sempre onde sen-

tar-se. Na segunda cantina, destina-

da aos mais velhos, os pontos de 

espera por um lugar à mesa estão 

assinalados no chão. 

No sala dos professores, passou a 

haver acrílicos a separar os diferen-

tes espaços de trabalho. E estes 

foram replicados nos corredores, 

onde é agora possível ver-se profes-

sores a trabalhar. Mas as maiores 

mudanças são invisíveis aos olhos de 

quem entra. Os horários de entrada 

passaram a ser desfasados, consoan-

te os níveis de ensino, bem como os 

horários do recreio. “Redobrámos 

a vigilância no recreio. Em vez de 

dois, passámos a ter quatro profes-

sores a vigiar os alunos”, enumera 

Isabel Morgado, para explicar que, 

como esta escola segue o sistema 

inglês, não existem auxiliares. “É o 

professor que acompanha os alunos 

nos breaks, porque acreditamos que 

a proximidade dos professores nes-

tes espaços mais livres ajuda a um 

conhecimento distinto do aluno, 

que pode ter repercussões positivas 

no espaço da aula.” 

Mindfulness nas aulas 
Com o distanciamento na sala de aula 

garantido, as aulas passaram a ter 

uma duração de 120 minutos. Dema-

siado? “Não, porque os alunos fazem 

exercícios respiratórios, antes de 

começarem a trabalhar, e a cada trin-

ta ou quarenta minutos mudam de 

actividade”, sustenta Isabel Morgado, 

acrescentando que, durante o con

namento, todos os professores apren-

deram exercícios de mindfulness e 

yoga, cujas técnicas utilizam agora 

para “quebrar” as aulas. 

Acresce que os últimos dez minu-

tos de cada aula são utilizados para 

limpar as salas. “A partir do quinto 

ano, são os alunos que, com uma 

tolha de papel e depois de o professor 

ter pulverizado as superfícies, assu-

mem a responsabilidade de limpar 

as respectivas mesas e cadeiras”, 

explica a reitora, explicitando que, 

apesar de as máscaras só serem obri-

gatórias para os alunos a partir do 

quarto ano, “cerca de um terço das 

crianças até ao terceiro ano optaram 

— ou os pais por elas — por usarem 

também máscara”. 

Por enquanto, os balneários estão 

fechados, prevendo-se que abram em 

Janeiro, quando a sua capacidade 

tiver sido duplicada, para o que estão 

a decorrer obras, e, consequente-

mente, actividades físicas como a 

natação curricular estão temporaria-

mente suspensas. 

Nos recreios, por outro lado, são 

distribuídas bolas desinfectadas por 

grupos de três ou quatro alunos, por 

exemplo. E, se estes primeiros dias 

de aulas em pleno bastassem para 

fazer balanços, Isabel Morgado con-

cluiria que “as coisas estão a uir”. 

Mas a sua convicção é que este vai 

ser um ano “de profunda aprendi-

zagem para todos” e que “só com o 

correr do tempo se perceberá 

melhor o que realmente funciona e 

o que falta fazer”. 
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