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Comunicado de imprensa - 396/05/2020 

Ministra Gebauer: Aulas novamente permitidas 
em todas as escolas de educação especial 

Recomeço do funcionamento das escolas 

O Ministério das Escolas e Formação informa:  

O Ministério das Escolas e Formação deliberou hoje a abertura das 

escolas de educação especial com foco no desenvolvimento psíquico 

(GE) e no desenvolvimento físico e motor (KME). O recomeço das aulas 

nestas escolas de educação especial está agendado para 25 de maio 

de 2020. Este procedimento foi debatido com todos os envolvidos e, 

mais recentemente, com as autoridades escolares. 

 

Sobre este tema, a Ministra das Escolas e Formação Yvonne Gebauer 

afirma: "O objetivo do governo regional é permitir a frequência das 

escolas a todos os estudantes até às férias de verão. Isto também se 

aplica a estudantes com necessidade de apoio pedagógico especial de 

todas as áreas de desenvolvimento nas quais tal é possível por motivos 

de saúde, uma vez que foram particularmente afetados pelo 

encerramento das escolas. O facto de as crianças das escolas de 

educação especial de desenvolvimento psíquico, físico e motor também 

poderem voltar à escola a partir das próximas semanas é positivo." 

 

O recomeço das aulas presenciais já está a decorrer desde 23 de abril 

em muitas escolas de educação especial, em particular, para os 

estudantes que pretendem obter um certificado de conclusão de 

estudos neste ano letivo. O governo regional pretendia que o começo 

das aulas nas escolas de educação especial e normais fosse 

simultâneo. Assim, uma grande parte das escolas de educação especial 

e de educação inclusiva já estavam envolvidas nas primeiras etapas do 

recomeço das aulas. O facto de o recomeço das aulas nestas escolas 

de educação especial ainda não ter ocorrido de forma direta deve-se a 

vários fatores. Por exemplo, o cumprimento das regras de higiene e de 

distanciamento, a disponibilização de material de proteção especial e a 
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organização dos transportes escolares, em particular, nas escolas de 

educação especial com foco no desenvolvimento psíquico, físico e 

motor, constituem grandes desafios para as várias partes envolvidas no 

local. Por conseguinte, foram necessários mais esclarecimentos para 

proporcionar aos professores e alunos a melhor proteção possível. 

 

A fim de garantir que todos os alunos tenham igual acesso à escola 

durante este período excecional, é necessário chegar a um acordo 

sobre um conceito específico das escolas dentro de um triângulo de 

responsabilidade constituído pelas escolas de educação especial com 

foco no desenvolvimento psíquico, físico e motor, pelo conselho de 

supervisão escolar e pelas autoridades escolares. O conceito da escola 

garante que todos os alunos cujo estado de saúde lhes permita 

frequentar a escola possam regressar à escola. Para tal, é necessário 

chegar a um acordo com os pais e elaborar um plano transparente e 

vinculativo, no qual são visíveis os dias em que os alunos individuais ou 

os vários grupos de aprendizagem terão aulas presenciais até às férias 

de verão. De modo geral, o horário nestes dias deve corresponder ao 

dia inteiro de funcionamento típico destas escolas. As regras de 

distanciamento, regulamentos de higiene e medidas de prevenção de 

infeção a serem respeitados nas escolas resultarão, em princípio, na 

formação de grupos de aprendizagem mais pequenos, tal como nas 

outras escolas, dependendo da capacidade de espaço e pessoal.  

 

"A abertura das últimas escolas de educação especial ainda fechadas 

foi uma preocupação importante do governo regional. Todos os 

envolvidos estavam conscientes de que precauções especiais tinham 

de ser tomadas e discutidas amplamente entre todos, especialmente 

em escolas de educação especial com foco no desenvolvimento 

psíquico e no desenvolvimento físico e motor. Os regulamentos agora 

estabelecidos proporcionam uma boa base para que os alunos nestas 

escolas de educação especial também voltem a receber a educação e o 

apoio necessário. Também estou muito satisfeita com isto a nível 

pessoal", afirma a Ministra Gebauer. 

 

O e-mail escolar relativo à abertura das escolas de educação especial 

com foco no desenvolvimento psíquico, físico e motor está disponível 

aqui: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html
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Em caso de dúvida, entre em contacto com o Gabinete de Imprensa do 
Ministério das Escolas e Formação através do número 0211 5867-3505. 
 
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço Web 
do governo regional, em www.land.nrw 
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