Aracaju, dezembro de 2020.

2020 - Um ano às avessas
Estamos há muito tempo distantes. Nunca estudantes da Educação
Básica estiveram tanto tempo longe da escola. O que, inicialmente, pensávamos que ia durar pouco tempo, transformou-se em longos meses e modificou
a rotina dos estudantes, de suas famílias e dos profissionais da Educação.
Se uma palavra pode definir este momento pelo que passamos, essa
palavra é RESILIÊNCIA. De uma forma brusca, inesperada, nos deparamos com
o novo e tivemos que reinventar a forma de ministrar aulas e assisti-las.
Nesse novo formato, mais do que nunca, a parceria escola-família se fez presente para possibilitar aos nossos jovens
um aprendizado mínimo, de modo que o ano de 2020 não se tornasse totalmente perdido. Novas situações surgiram e, com
elas, novas formas de aprender.
O CCPA fez um grande trabalho em todos os níveis de ensino. Os professores foram os grandes personagens da linha
de frente da Educação. As famílias deram a sua fundamental colaboração, e os alunos, mesmo com as limitações existentes,
fizeram a sua parte.
Aguardamos ansiosamente os próximos capítulos dessa novela chamada “Pandemia”. É verdade que todos já estão
exaustos e querendo de volta a vida que tínhamos antes de 18 de março. Mas as nossas atitudes futuras deverão ser pautadas
na segurança de todos e na perseverança em manter acesa a chama do desejo de aprender e adquirir cada vez mais conhecimentos na caminhada de preparação para o futuro.

O pequeno grande vilão
Um pequeno vírus de 100 nanômetros de diâmetro (0,0001 milímetros)
causou a maior reviravolta na vida de todos os habitantes do planeta. Ele já foi
responsável pela morte de mais de um milhão e setecentas mil pessoas no mundo (mais de 187.000 só no Brasil) e todos os esforços ainda não foram suficientes
para derrotá-lo.
Cientistas de todos os cantos do planeta trabalharam para que a vacina
chegasse em tempo recorde. Pouco a pouco, as fases de testes foram passando e,
finalmente, vários países do mundo já deram início à vacinação, trazendo novas
esperanças.
O coronavírus veio para mostrar a nossa fragilidade e a importância da
empatia e da solidariedade entre as pessoas. Veio mostrar a relevância de nos tornarmos mais humanos em um mundo, onde
as coisas acontecem muito rápido. Estávamos nos distanciando das pessoas de uma maneira natural, sem sentir. Mas quando
veio a obrigatoriedade do distanciamento social, sem opções, e por tanto tempo, passamos a valorizar mais o contato próximo
com as pessoas, o abraço, o sorriso, o olhar.
Uma parte dos habitantes da Terra tem aprendido muito com as lições do coronavírus. Outra parte, infelizmente não.
Sigamos em frente e façamos o nosso papel, participando do grupo daqueles que aprenderam e que vão usar este
aprendizado para tornar cada vez melhor, senão o mundo, mas, pelo menos, a vida das pessoas que estão à nossa volta.

A imagem ao lado foi a marca do “CCPA em casa”. Um período em que, da noite para o dia,
a maneira de ensinar foi modificada, e tivemos que rapidamente nos adaptar ao novo contexto.
No começo, foi um misto de sofrimento causado pela insegurança e pela ansiedade provocada pela incerteza.
Mas o nosso time reagiu e se reinventou para continuar dando o melhor aos nossos alunos.
Aulas gravadas, aulas on-line, plantão de dúvidas, atividades de fixação, atividades de correção, momento maker, momentos com a psicóloga, intervalos interativos, Educação Física a distância. De
repente, o computador virou um parceiro inseparável.
Mas não nos contentamos somente com o virtual. Também trabalhamos com o físico, através de drive-thru’s, na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental 2, nos quais entregamos os livros, deveres para serem feitos em casa e devolvidos, para serem corrigidos pelas professoras.
Momentos mágicos e inesquecíveis como o da Blitz do Dia das Crianças, um dos momentos mais emocionantes já
vividos por nós, do CCPA, e o do belíssimo Drive-Thru de Natal.
Em todos os segmentos, da Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental e chegando ao Ensino Médio, a
dedicação do nosso time foi a receita dos bons resultados obtidos.

O trabalho da família, por sua vez, foi de extremada importância e se configurou como uma extensão do trabalho
realizado na escola, em casa. Professores, pais e crianças, foram grandes e verdadeiros heróis, todos focados no caminho
do conhecimento.
Logo, podemos dizer que tivemos um ano com lacunas, sim. No entanto, acreditemos: não foi um ano totalmente
perdido. Levaremos de 2020 lições importantes, que vão nos guiar por toda a vida.

O retorno do Terceirão
No último dia 03 de novembro, os alunos das terceiras séries do Ensino Médio retornaram às salas de aulas, após mais de sete meses distantes. A volta foi cercada de todos os
protocolos sanitários necessários para proporcionar o máximo de segurança possível contra a
disseminação do coronavírus. Afastamento, uso de máscaras, higienização das mãos, tudo
como mandam as regras. Aqueles que ainda não se sentem seguros com o retorno, continuam
com as aulas on-line.
Está sendo muito importante o retorno dessa turma, com a aproximação da data de
realização do Enem. A segurança e o apoio emocional dados, de forma presencial, foram fundamentais e imprescindíveis neste momento.
Além disso, para nós, está sendo um verdadeiro teste, para podermos promover ajustes necessários à ocasião do retorno de todos os alunos à escola. Vale ressaltar que tudo tem
ocorrido de forma tranquila.

Protocolos Sanitários para o retorno às aulas presenciais
As terceiras séries do Ensino Médio já voltaram. Quando as demais turmas retornarem,
estaremos preparados para receber nossos alunos com a máxima segurança possível. Por várias
semanas, estudamos protocolos de saúde, que foram adotados por outros estados e, até, países.
Firmamos uma parceria com o Centro de Estudo e Pesquisa da Rede Primavera Saúde (CEP), que
nos orientou na construção do Plano de Retorno às Aulas e deu treinamento à nossa equipe. O
projeto de consultoria para retomada das atividades escolares contou com uma equipe multidisciplinar, formada por dois médicos infectologistas e 3 enfermeiras do serviço de controle de infecção hospitalar, nutrição e higienização.
Em janeiro, estaremos de volta, com aulas presenciais e on-line, sempre seguindo as orientações e normas vigentes.

2020 chegou ao fim
Chegamos ao final do ano letivo de 2020. Vencemos as dificuldades e conseguimos cumprir, com tranquilidade, nossas horas de aulas previstas. Os assuntos foram ministrados em aulas on-line, e as avaliações foram feitas a distância. Tudo em um modelo
que nos foi colocado em função das medidas de distanciamento social.

Para aqueles que se dedicaram aos estudos e cumpriram suas obrigações, tudo
será mais fácil. Para aqueles que, por qualquer motivo, não conseguiram acompanhar de
maneira satisfatória, teremos 2021 para recuperar o que foi perdido.
Nossos parabéns a todos aqueles que assistiram às aulas , ao vivo ou gravadas,
àqueles que responderam aos formulários e que fizeram as avaliações com o conhecimento adquirido. O futuro trará a merecida recompensa a vocês!

Retorno com Acolhimento
Nos primeiros momentos do retorno às aulas presenciais, o mais importante de tudo será acolher, de maneira carinhosa, os nossos alunos. Após meses de distanciamento, a esperada hora do reencontro vai ser marcante. Nas primeiras semanas de aulas, será muito importante promover instantes de
reflexão, ouvir aqueles que quiserem expressar seus pensamentos, contar experiências vividas e dizer claramente que estamos aqui, juntos, para ajudar todos.
Com certeza, teremos uma variedade muito grande de sentimentos e emoções. Cada um viveu a
pandemia de um modo particular e agora é a hora de nos adaptarmos a uma forma diferente de frequentar a escola, pelo
menos enquanto durarem as medidas sanitárias necessárias para a contenção do vírus.
O Setor de Psicologia e Psicopedagogia, assim como professores e coordenadores estarão atentos para identificar
casos que exijam um acompanhamento mais próximo.

O ano de 2021
Apesar de algumas incertezas que ainda estão no ar, esperamos, com otimismo, estarmos de volta em janeiro. Que, até lá, as coisas estejam melhores e que possamos iniciar o
nosso próximo ano letivo.
Vários profissionais e entidades da saúde e da educação já se pronunciaram com
relação à importância do retorno às aulas presenciais. Ficar longe da escola por mais tempo irá causar prejuízos
imensuráveis, tanto do ponto de vista cognitivo como emocional.
Iniciaremos com aulas remotas (para aqueles que ainda não se sentem seguros) e com aulas presenciais.
Antes da data do retorno, iremos entrar em contato com todos os pais para que eles possam confirmar o desejo do
retorno presencial ou a continuidade pelas aulas on-line. Isso será de extrema importância para a nossa organização.
Todos os conteúdos serão cuidadosamente reorganizados de modo que, logo na primeira unidade, todos
possam relembrar os assuntos mais importantes que foram mostrados em 2020, para podermos dar continuidade
ao novo ano letivo, de modo seguro e consistente.
Estaremos atentos durante todo o tempo e procuraremos preencher as lacunas que ficaram de 2020, sem
atrapalhar o andamento do ano de 2021. Mais uma vez, contaremos com um esforço coletivo, na certeza de que
continuamos construindo o futuro dos nossos jovens. Essa construção não pode parar.

