PREFEITURA DE CAUCAIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Carta aos educadores de Caucaia
Prezados professores, gestores escolares, servidores das unidades escolares, técnicos e
formadores da Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia.

Cordiais Saudações a todos!
Neste período de suspensão das atividades letivas presenciais, estamos vivenciando momentos
de profundo ineditismo em nossas vidas. Podemos afirmar que nenhum de nós jamais imaginou que
teríamos nossas rotinas tão repentinamente alteradas. De um dia para o outro, nosso cotidiano se
transformou, forçando-nos abruptamente ao enfrentamento de novas formas de viver em casa e no
trabalho.
E a educação foi uma área especialmente afetada pela interrupção do convívio diário entre
alunos e professores no ambiente escolar, o que significa um grande desafio para a própria função da
escola que é desenvolver aprendizagem por meio das interações sociais, dos vínculos afetivos e
relacionais. A escola é essencialmente um espaço de construção de saberes por meio da convivência.
No entanto, por um tempo, precisamos transferir o ambiente escolar para o domicílio dos
alunos. Assim, mesmo diante de tantas mudanças, é necessário manter, nas condições de que
dispomos agora, o atendimento educacional da rede pública municipal de ensino. Precisamos buscar
estratégias para fazer cumprir o papel da escola em tempos de pandemia. Este papel obviamente será
diferente e demandará medidas que nunca ou raramente utilizamos em nossa ação pedagógica.
Nesta perspectiva, surge o projeto Professores e Alunos Conectados, instituído com o objetivo
de assegurar a continuidade das atividades letivas, mesmo em face do distanciamento social definido
como medida preventiva para a contenção do contágio do Coronavírus.
Assim, o referido projeto é um instrumento que visa reorganizar a vida escolar a partir das
condições atuais, fazendo uso de tecnologias e estratégias capazes de manter o atendimento
educacional em todas as etapas e modalidades de ensino, respeitando-se as características de cada
uma delas. Convém reforçar que esta é uma medida devidamente regulamentada pelo Conselho
Municipal de Educação de Caucaia, respaldada em orientações do Conselho Nacional de Educação.
Entretanto, para além dos aspectos normativos, faz-se necessário o compromisso de todos os
que compõem a comunidade escolar para que a ações planejadas possam atingir seu objetivo.
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É importante que os gestores (diretores e coordenadores pedagógicos) busquem coordenar as
atividades do Projeto perante a unidade escolar, estabelecendo a interlocução e orientação junto aos
professores, apoiando-os no planejamento das aulas e atuando para que as atividades cheguem até os
alunos.
Aos professores é reservado o importante papel de realizar de forma inovadora sua ação
pedagógica, considerando que a didática será diferenciada, a metodologia será reinventada para dar
lugar ao formato não presencial, as aulas remotas, as videoaulas, o uso de mídias e redes sociais,
enfim, trata-se de revolucionar as práticas pedagógicas com o uso ou não das tecnologias digitais,
destacando que também devemos encontrar caminhos para atender aqueles alunos que eventualmente
não possam dispor das formas eletrônicas de comunicação.
Ressaltamos que nenhum profissional estará sozinho nesta experiência, porque todos poderão
contar com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio de seus
formadores e técnicos, que estarão na coordenação desta iniciativa, fornecendo as informações, as
orientações e o apoio logístico necessário para o cumprimento de cada etapa do projeto.
Para os alunos, que são nosso ponto de chegada, será dada uma valiosa oportunidade de
desenvolver uma aprendizagem autônoma, em que poderão exercitar sua capacidade de pesquisa,
leitura, produção textual, atividades de raciocínio lógico, enfim terão à disposição materiais enviados
pelos professores para organizar uma rotina de estudo similar ao tempo escolar utilizado na escola.
As famílias terão a responsabilidade de acompanhar e zelar pelos momentos de estudos de
seus filhos, cuidando para que as crianças e jovens realizem as atividades e trabalhos passados pelos
professores, sendo também o principal agente de comunicação junto à escola quando necessário.
Neste contexto todos nós que fazemos a educação municipal compartilharemos
responsabilidades, sabendo que o momento exige de nós muito mais que dever profissional, este
cenário nos pede empatia, solidariedade e dedicação.
Temos grande esperança e confiança que juntos, Professores e Alunos Conectados possam
reinventar novas formas de ser, aprender e conviver.

Caucaia, 05 de maio de 2020.
Camila Bezerra Costa da Silva
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

2

Fone: (85) 3342 8040
e-mail: secretaria@sme.caucaia.ce.gov.br

