
 

  

 

 

 

 

O REGRESSO ÀS AULAS  

DE CRIANÇAS E JOVENS COM CANCRO  
 

 

O regresso às aulas é sempre um momento de muitas emoções. Para as crianças e jovens com 

cancro e seus pais, este regresso pode provocar sentimentos de ansiedade. Este ano todos têm 

de lidar com mais uma preocupação - a pandemia que atravessamos. Neste sentido, a 

comunicação é fundamental: converse com o seu filho incentivando-o a partilhar os seus medos 

e preocupações, converse com outros pais e mantenha um contacto directo com a escola. 

 

As crianças e jovens com doença oncológica têm maior risco de contrair COVID19? 

A comunidade científica tem demonstrado que as crianças e jovens com cancro parecem não 

apresentar maior risco de contrair a doença em comparação com outras crianças. Neste sentido, 

também não apresentam maior risco de desenvolvimento de complicações ou doença grave.  

 

As crianças e jovens com cancro podem regressar à escola durante a pandemia? 

A frequência escolar é fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens, tendo o 

contacto com o meio escolar um papel muito importante na aquisição de competências sociais e 

emocionais. No entanto, o regresso à escola será avaliado e discutido pela equipa médica que 

acompanha a criança ou jovem juntamente com os pais. Em situações em que o estado clínico da 

criança, ou a fase de tratamento em que se encontra, não permita o regresso à escola, será 

elaborado um relatório clínico pelo médico assistente que justifica esse impedimento. 

 

E quando as crianças e jovens não podem regressar à escola? 

Tal como já acontecia antes da pandemia, as crianças e jovens com doença oncológica 

impossibilitados de assistir às actividades lectivas presenciais, de acordo com as orientações da 

equipa médica e com relatório que ateste a situação clínica, podem solicitar medidas de apoio 

educativas (ver Portaria n.º 350-A/2017 e Despacho n.º 8553-A/2020).  

 

 

INFORMAÇÃO AOS PAIS 
 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos convosco  

A Acreditar está disponível para conversar com todos os pais que agora enfrentam acrescidas 

preocupações com o regresso/ingresso na escola. Apoiaremos naquilo que nos for possível para 

que o retomar das rotinas decorra com a maior tranquilidade possível para toda a família. Sempre 

que necessário, acompanharemos os pais às escolas ou a qualquer outra organização ou pessoa 

que beneficie de sensibilização para as características específicas de uma criança em tratamento 

oncológico ou dele recentemente saída. 
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Utilizar máscara protectora (se possível, a partir dos dois anos de idade) 

 

Higienizar as mãos com frequência 

 

Manter o distanciamento social 

 

Avaliar com regularidade o aparecimento de sintomas 

 

Estar informado/a sobre os casos positivos que possam surgir  

na turma ou escola e avalie a situação junto do médico assistente 
 

 

Vacinar contra a gripe as pessoas que vivem com a criança ou jovem 

 

Explicar aos irmãos que frequentam a escola todos as regras e cuidados 

e, sempre que regressem da escola, devem tomar banho ou desinfectar-se 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

PARA CRIANÇAS E JOVENS COM CANCRO  
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