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Programa Intensivo de Apoio ao Aprendizado Devido 
à COVID

Informações para pais e responsáveis

Sobre o Programa Intensivo de Apoio ao Aprendizado Devido à COVID 

O Programa Intensivo de Apoio ao Aprendizado Devido à COVID (COVID Intensive Learning 
Support Program (CILSP)) oferece aulas de reforço em pequenos grupos para os alunos que 
mais precisam nas escolas primárias, secundárias e especializadas de NSW.
O programa é um esforço conjunto do Departamento de Educação de NSW, das Escolas 
Católicas de NSW e da Associação de Escolas Independentes de NSW.
Este programa foi introduzido para ajudar os alunos cujo aprendizado foi afetado por períodos 
prolongados de aprendizado em casa, principalmente por causa da pandemia de COVID-19.  
O programa concentra-se em alfabetização e aritmética.
Cada escola desenvolve seu próprio programa com base nas necessidades de seus alunos,  
e gerencia o programa empregando professores especialmente treinados e outros educadores, 
tais como professores universitários e professores de pré-escola. Estas aulas em pequenos 
grupos podem ser dadas antes ou depois do horário de escola, ou durante o horário de escola.

Como o programa funciona

Durante o programa intensivo de apoio ao aprendizado devido à COVID, as escolas recebem 
recursos financeiros para empregar educadores extras, que dão aulas de reforço para pequenos 
grupos de alunos. 
Juntamente com o diretor da escola, e usando uma variedade de avaliações, o professor da 
classe determina quais crianças irão se beneficiar das aulas de reforço em pequenos grupos.
A inclusão de cada criança no programa é discutida depois com os pais ou responsáveis,  
e o plano de ensino é elaborado. O progresso da criança é verificado com regularidade, e um 
contato com os pais e responsáveis é mantido. 

Principais aspectos do programa

• Alunos de todas as escolas públicas de NSW têm recebido apoio do programa. Em 2021,  
um total de 265.000 alunos receberam o apoio.

• As aulas de reforço em pequenos grupos são oferecidas por educadores extras – inclusive 
professores substitutos e temporários, professores aposentados/reformados e alunos que 
estão estudando para ser professores. Os professores extras trabalham em colaboração com 
os professores das classes, para garantir que o ensino se concentre nas necessidades dos 
alunos.

• As aulas de reforço se concentram em alfabetização e aritmética.
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• Uma equipe de administradores e educadores especializados dá suporte e orienta as escolas 
na implementação do programa.

• As aulas de reforço em pequenos grupos envolvem apoio complementar de educação e 
aprendizado para grupos de 2 a 5 alunos. Os alunos são consistentemente ensinados durante 
um período pré-determinado, com a intenção de reforçar o ensino da sala de aula.

O Programa Intensivo de Apoio ao Aprendizado Devido à COVID e seu filho

O professor do seu filho entrará em contato com você se achar que o programa irá beneficiar 
seu filho.
Se desejar saber mais sobre o programa, visite a página do Programa Intensivo de Apoio ao 
Aprendizado Devido à COVID (COVID Intensive Learning Support Program webpage).  
Se precisar de mais informações, converse sobre este programa com o professor do seu filho.

Serviço de Intérpretes por Telefone 
Se precisar de mais informações, por favor, ligue para o diretor da escola. Se precisar de um 
intérprete para ajudá-lo em sua conversa, por favor, ligue para o Serviço de Intérpretes por 
Telefone, no número 131 450, e peça um intérprete em sua língua. Forneça ao atendente o 
número para o qual deseja ligar, e ele colocará um intérprete na linha para ajudá-lo em sua 
conversa. Este serviço não lhe será cobrado.
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

