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Nesta Edição: 4 páginas

Sua educação é sua herança‘‘

‘‘

CONTINUAMOS EDUCANDO: ESTAMOS JUNTOS!

# Aguente Firme!

Durante a suspensão das atividades   presenciais   em   

decorrência   da   pandemia   de Coronavírus-COVID-19,                        

o Colégio Cascavelense em parceria com Portal do Sistema 

Positivo produzimos vídeo aulas para os alunos do 6º Ano do 

Ensino Fundamental ao  3º Ano do Ensino Médio. Foram 

contemplados conteúdos programados para o período de 18 a 31 

de março deste ano,  garantindo aos alunos o acesso a 

continuação do processo ensino-aprendizagem.

Os registros da participação dos alunos às atividades 

remotas estão devidamente comprovados nos relatórios emitidos 

pelo SPE (Sistema Positivo de Ensino), e estes farão parte da 

carga horária para o cumprimento do ano letivo, conforme a 

Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020. 

No Ensino Fundamental-II a disciplina mais visitada, ou seja, a que apresentou maior percentual de 

atividades realizadas foi de Língua Portuguesa do 6º Ano, com 87% e no Ensino Médio o destaque vai para Língua 

Inglesa do 1º Científico com 67%. As vídeo aulas para Educação Infantil e Ensino Fundamenta-I serão postadas a 

partir do dia 4 de maio.

O relatório elaborado e monitorado pela coordenação, com 401  páginas, servirá para comprovação frente 

aos órgãos fiscalizadores, além de fornecer dados à gestão da escola. Todo esse processo justifica que a escola 

não ficou omissa e que seus professores continuam trabalhando, fornecendo orientação aos estudantes com 

instruções compartilhadas com a coordenação e direção ceceísta.

 “Os   professores   estão   usando   recursos   tecnológicos   como   meios pedagógicos e práticos para 

gravar vídeo aulas, que estão postadas no nosso canal do Youtube,  para   os   estudantes   ceceístas   assistirem   

em   casa   pelo computador,   celular   ou  tablet.   Através   destas   ferramentas   tecnológicas   de   educação   à 

distância   (EAD)   deverão   permanecer   e   completar   a   aprendizagem   de   todos   os   alunos durante   este   

período   de   isolamento   social   devido   a   Pandemia.   

COMENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Leia mais: Convid-19 pg. 3.

 É com o isolamento social 

q u e  p o d e m o s  c o m b a t e r  o 

coronavírus nesse momento. Se 

ficar sem reunir a família e os 

amigos nesse período é ruim, ficar 

sem eles para sempre é mais 

doloroso. A sua casa é local mais 

seguro, se precisar sair, use 

máscara. Não esqueça, essa luta 

é nossa. Fique em casa.

Professor Levi Colaço e Equipe de gravação.
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  RAPIDINHAS  RAPIDINHAS    RAPIDINHAS  

 Lemas: # FICA EM CASA, # VAMOS NOS 

PRESERVAR e  # VAI PASSAR.  

 Prática Esportiva - O prof. Paulo Victor iniciou 

em 10 de março essa atividade, porém com a 
pandemia Covíd-19, o recesso escolar interrompeu 
as atividades (16.mar/TER). Vamos manter o 
confinamento social na prática esportiva opcional. 
As aulas teóricas curriculares mantem-se 
normalmente. 
 

COM O HUMOR! 
Mãe: - Maria, lave bem as mãos, o rosto, os braços, 
o pescoço e as orelhas, pois na volta às aulas após 
ao isolamento social da pandemia, a coordenadora 
via fazer uma inspeção na sala de aula. 
Maria: - Ok, mamãe, eu lavo tudo todos os dias. 
Mãe: - Mas, você lava muito rápido! Como? 
Maria:- Sim, mamãe, é que lavo só do lado que 
passa a coordenadora.  Texto adaptado G,Guesser.2020 
 

   

P A R A    R E T I R A R . . . 
 

(...) para recolher os pequenos cacos de um vidro 
quebrado, utilize uma bola feira com miolo de pão; 
(...) chicletes grudado em tecidos coloque sobre ele 
uma folha de papel e passe o ferro de engomar, 
bem quente. Assim, o chiclete desgrudar com 
facilidade; 
(...) chiclete do cabelo, pegar um cubo de gelo 
dentro de um saco plástico e aplicar na mecha, por 
20 minutos; o gelo é capaz de congelar o chiclete 

fazendo a remoção ser fácil. 
 

NOTAS DE FALECIMENTO 
Francisco Cláudio 
Agostinho faleceu, aos 48 
anos, em 8 de abril de 2020, 
por problemas cardíacos, 
ex-aluno, mecânico, filho de 
Tarcísio Agostinho da Silva 
e Maria Margarida Chagas. 
Nasceu em Cascavel, 11 de 
abril de 1972. Cursou no Cc: 
1º e 2º anos do Ensino 
Médio, turno Noturno (1999-2000). Foi sepultado 
em Cascavel. 
                                          

 Marcos Aurélio Bessa 
de Castro (17.nov.1952-                  
† 6.abr.2020): cascave-
lense e empresário. Nosso 
colaborador na construção 
do Colégio Cascavelen-
se/Cc, em 1991. Exter-
namos sinceros agra-
decimentos e sentimentos 
à família. 

OLIMPÍADAS ESCOLARES 
AS COORDENÇÕES  DAS  OLIMPÍDAS OBA e 

OBMEP, MAMTÉM O CALENDARIO 

◙ 23ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA -  OBA: Sem 
taxa de inscrição, será 
aplicada sexta-feira, dia 15 

de MAIO de 2020. As 
provas são em quatro 
níveis distintos numa 
ÚNICA FASE: CcZinho: 
Nível 1: do 2º ao 3º ano 
Inicial e Nível 2: 4º ao 5º 
ano Inicial. CcZão: c) 
Nível 3: Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano 
Final e d) Nível 4: Ensino Médio, 1º ao 3º 
série/ano.         Saiba Mais: http://www.oba.org.br/site/ 
 
 

◙ 16ª OBM: PÚBLICA + PRIVADA OLIMPÍADA 

BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas + Privadas - OBMEP é um projeto nacional 
dirigido às escolas públicas e privadas brasileira. O 
público-alvo da OBMEP 
é composto de alunos 
do 6º ano do Ensino 
Fundamental até último 
ano do Ensino Médio. 1ª 
Fase, 26 de maio, terça 
feira, no horário escolar 
nos turnos manhã e tarde.  Foram inscritos - no Cc - 
para esta edição da OBM:  NÍvel I> 94 alunos, NÍvel 
II> 120 alunos e Nível III> 64: Total 278 ALUNOS 

Saiba Mais: http://www.obmep.org.br/regulamento.htm 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"E ensinar e aprender não pode 
dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria" – Paulo Freire. 

 

NOVO PRAZO PARA ENTREGA DO 
IMPOSTO DE RENDA 

30 DE JUNHO DE 2020. 
 

http://www.oba.org.br/site/
http://www.obmep.org.br/regulamento.htm
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      CARTA DO LEITOR 
Querido Colégio Cascavelense, 

 

A cada dia percebo o quanto os professores 
são importantes na minha vida e também para 
outras pessoas. O papel de um educador na 
sociedade é de fundamental importância para a 
nossa formação moral, ética, humana e intelectual.  
  Os professores sempre estavam nos 
transmitindo conhecimentos e contribuindo no 
nosso crescimento pessoal e profissional por 
passarem muito tempo conosco no cotidiano em 
sala de aula proporcionando momentos de 
aprendizagem, logo nos tornando referências da 
educação, inspiração e admiração.  

Nesse momento de pandemia que estamos 
passando, tive que parar de ir à escola, não só eu, 
também todos alunos. Apesar de que não estamos 
indo até a escola, mas a escola vem até a nós. No 
início dessa pausa de ir ao colégio, pra mim foi 
meio complicado, pois seria mais difícil aprender só 
por via internet devido o hábito da rotina de assistir 
aula presencialmente. E são nesses momentos que 
nós sentimos saudades da escola e dos 
professores, e percebemos o quanto são 
importantes para nossas vidas. 

Então, Colégio Cascavelense teve a ideia de 
criar seu próprio canal no YouTube com os próprios 
professores explicando os conteúdos através das 
vídeo aulas, e na hora que vi fiquei muito feliz, logo 
comecei a ver todos os vídeos. A única coisa que 
posso lhe dizer, amei e estou gostando demais ficar 
revendo os nossos professores e continuar 
assistindo as aulas sem perder o ritmo dos estudos, 
enquanto tudo volte ao normal o nosso dia a dia 
escolar. Apesar da situação social neste período, 
está sendo um grande ensinamento em nossas 
vidas, e peço uma única coisa a todos os alunos, 
fiquem em casa e se cuidem, porque tudo isso logo 
vai passar! Parabéns, Colégio Cascavelense por 
está pertinho da gente através da tecnologia. 
Obrigada!  
         Laila Maria Nascimento da Silva, 8° C, Tarde 24/abr/2020 

 

ENEM 2020 – PROVAS IMPRESSAS e DIGITAIS. 

 Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira), divulgou 
no dia 31 de março referente a nova forma logística 
de Enem este ano, pois a prova será aplicada nas 
versões impressa e digital. Apesar da Pandemia do 
Covid-19, o Ministro da Educação, Abraham 
Weintraub,  afirmou que terá o Enem, logo todos os 
alunos devem continuar o seu foco nos estudos. O 
período de inscrição é de 11 a 22 de maio. 
Pagamento da taxa de inscrição 11 a 28 de maio. A 
prova do Enem será aplicada na versão impressa 
01 e 08/11 e digital 11 e 18/10. Vale lembrar que no 
ato da inscrição o aluno fará a escolha do tipo da 
prova, ou seja será opcional. Mas a estimativa do 
governo, até 2026 é que o Enem seja 100% digital. 

COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS 
As atividades presenciais foram 

suspensas desde o dia 17 de março e devem 
seguir, pelo menos, até o dia 4 de maio, com 
possibilidade de extensão. 

Iniciado no fim de dezembro em Wuhan, na 
China, o surto do Covid-19, novo coronvírus, 
como foi batizada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e declarou emergência internacional 
[30.jan], para esta doença respiratória.  Como a 
transmissão é muito rápida e difícil de ser contida, 
tomamos como medida preventiva conscientizar a 
todos que fazem o Colégio Cascavelense/Cc, 
ministrando palestras para alunos - do Ensino 
Fundamental e Médio - pela enfermeira e 
professora Aldeane Monteiro [10.fev], distribuindo 
panfletos informativos: lavar as mãos com água e 
sabão, confinamento social, praticar a “etiqueta 
tosse e espirro”, não compartilhar garrafa de água 
potável, manter distante do contato próximo... ´ 

O registro do primeiro „caso‟ de novo 
coronavírus no Brasil foi em Minas Gerais [23. Jan]. 
O primeiro „óbito‟ confirmado no Brasil foi um 
cidadão de 62 anos em São Paulo [17.mar]. No 
Ceará, o primeiro caso de contaminação foi 
registrado [15.mar] e a primeira vítima foi um 
cidadão de 72 anos, residente em Fortaleza [26.mar] e  
em Cascavel [19.abr]. 

Em decorrência da situação de emergência 
no Estado do Ceará, foram tomadas medida para 
combater a proliferação da epidemia pelo Decreto 
Lei n° 33.510 [16.mar]; no dia seguinte, foram 
suspensas as atividades escolares no Cc por 15 
dias; logo recomendando o estudo doméstico, o 
isolamento social e para evitar aglomerações.  A 
epidemia tomou mais força e o Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino 
(SINEPE/CE) publicou circular 005/2020, [30.mar] 
recomendando as escolas públicas e privadas 
anteciparem para 1º de abril as férias de todos os 
níveis da Educação Básica. Recomendando que: 
“Os serviços de educação (...) serão prestados aos 
alunos na totalidade do calendário escolar – 200 
dias letivos, 800 horas. Esta decisão foi divulgada 
nas redes sociais e no “Informação Cc”, nº 389, 
abril 2020, com a manchete: “Antecipação das 
Férias Escolares” com dez (10) instruções, e  
agendamento do retorno para 4 de maio, segunda-
feira, após 33 dias de recesso escolar. 

 O Governador Camilo Santana [19.mar] 
publicou o Decreto Lei nº 33.519: intensificando as 
medida para enfrentamento da infecção  humana 
pelo Coronavírus. Em [30.mar], o Decreto Lei 
33.531 prorrogou por mais trinta (30) dias as 
atividades na escola. Em [3.abr], o governador 
decretou  “Estado de Calamidade Pública no 
Ceará”: enfrentamento à pandemia COVID-19, que 
no Estado do Ceará já registrava: 563 casos e 
levou à obtido 21 mortos: 3º lugar no Brasil. 

 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/online/governo-suspende-aulas-presenciais-ate-maio-nas-escolas-e-universidades-do-ceara-1.2228667
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/coronavirus
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/coronavirus
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REPLANEJANDO O ANO  ESCOLAR  2020 

Em 11 de março, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou que o estado da 
contaminação pelo “novo coronavírus”, COVID-
19, elevou-se ao patamar de Pandemia. Neste 
momento de emergência de saúde pública, nós 
ceceístas, temos a missão de garantir a 
segurança e o bem-estar dos nossos alunos, 
pais, professores, funcionários...  

Portanto, as atividades culturais deste 
ano letivo 2020, estão canceladas:   

Dia das Mães [10/mai], 
Arraia de Sant‟Antônio [13/jun],  
Dia do Pais [11/ago]; 
Dia do Estudante [11/ago];  
Dia do Folclore e Grandes Espetáculos 

[22/ago], assim como a participação em 
torneios esportivos escolares, seminários... 

A 28ª Expo Cc 2020 “Somos o Futuro” 
[1º-10/out] será planejada: formação das 
equipes, lideranças, acompanhadores, 
formação das equipes, atividades. Noche 
Hispánica e Sunset.  

 

Também ficam suspensas as atividades 
da “Prática Esportiva” no contraturno.  

 

VALORIZE A VIDA 
 Quem está 
preparado para o 
amanhã? E se não 
houver amanhã? É 
momento de 
priorizar o que é 
importante: a Fa-
mília, as amizades e 
as oportunidades que temos todos os dias para 
desfrutar.  
 A partir de hoje cuide-se mais, ame mais, 
divirta-se mais, aprenda mais, pois o estresse e 
agitação do dia-a-dia tem nos feito perder muitas 
oportunidades. Priorize a sua saúde e seja feliz. 
 

“Sua Educação é Sua Herança”  
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ANI VERS ARI ANTES DE  M AI O  
Ryan Pacheco Abintes INF.IV. 01/05  
Paulo Henrique Lima Soares 2ºBT. 02/05 
Anna Paula Almeida Costa 3ºIN(A). 03/05 
Carlos Israel Torres do V. Costa INF.III 03/05 
Matheus Queiroz da Silva INF.III. 03/05 
Pedro Henrique Carvalho Lima 5ºIN(B). 06/05 
José Arthur Azevedo O. dos Santos 2ºBT. 06/05 
Gabriela da Silva Ribeiro INF.IV 06/05 
Rhayssa Almeida Frota INF.V. 06/05 
Maria Vitória Sousa Pinheiro 1ºIN. 07/05 
Maria Julianne Gomes P. da Silva 6ºBM. 07/05 
Saulo Simões Ramos Albuquerque INF.II. 07/05 
Ana Clara Rodrigues de Saldanha 8ºAM. 09/05 
Wellysson Kauã M. Rodrigues 1ºCAM. 09/05 
Artur Colaço Facó 2ºCAM. 09/05 
Maria Heloísa Freitas Holanda 3ºIN(A). 10/05 
Sara Silva Gomes 6ºBM. 10/05 
Paulo Henrique Lopes da Silva 6ºAM. 10/05 
Ângela Cândido de Castro 9ºAM. 11/05 
Maria Eduarda Cruz Prado Silva 5ºIN(A). 11/05 
Maria Cecilia Moreno Costa 1ºIN(A). 11/05 
Letícia Maria Moreira Ribeiro 2ºCBT. 11/05 
Beatriz Figueiredo B. Brasileiro 2ºCAM. 12/05 
Fernanda Ellen A. Vasconcelos 9ºBM. 12/05 
Gustavo Silva Lima 8ºCT. 12/05 
Felipe José Gomes Alves 2ºIN(A). 13/05 
Mirian Dantas Xavier INF.V. 14/05 
Helivelton Felício de Miranda 3ºCBT. 15/05 
Isabella Maria Balbino G. Pinheiro 3ºIN(B). 15/05 
Lara Stephanny Lima Gomes 9ºAM. 16/05 
Heitor Levi Carvalho de S. Marques 3ºIN(A). 17/05 
Emanoel Davi do N. Sousa 9ºCT. 17/05 
Maria Nycole Viana Mariano 9ºCT. 17/05 
Débora Emily de Sousa 3ºIN(B). 18/05 
Lorenna Martins Lima 9ºCT. 19/05 
Ian James Souza Lopes 5ºIN(A). 21/05 
Dougllas Oliveira Lima 7ºCT. 21/05 
Beatriz Chelsea Lima de Carvalho 6ºAM. 23/05 
Saulo Fernandes Ribeiro 3ºIN(A). 23/05 
Ana Karita Monteiro da Silva 4ºIN(A). 23/05 
Carla Echiley Silva Oliveira 8ºBM. 23/05 
Maria Alice de Oliveira Raupp 5ºAM. 24/05 
Liandra Neves Freire 3ºCBT. 25/05 
Madson Araújo Martins 6ºBM. 26/05 
Miguel Ferreira de Oliveira 2ºIN(A). 26/05 
Kyara Kemilly Pereira Aureliano 7ºCT. 26/05 
Thomas Chagas Marques de Lima INF.III 26/05 
Ana Lívia Correia da Costa 5ºIN(B). 27/05 
Isabelly Borges da Penha 1ºIN. 27/05 
João Lucas Brito Paz 8ºAM. 28/05 
Ana Caroline Bessa Freire 7ºAM. 28/05 
Cássia Victória Bandeira C. Mendes 3ºCAM. 29/05 
Emilly Nayara Silva Nunes 5ºIN(B). 29/05 
Alícia Mamede Feitosa INF.V. 29/05 
Guilherme Nogueira Colaço 2ºIN(A). 30/05 
Lara Barros Queiroz 3ºCAM. 30/05 
João Pedro Freire da Silva INF.V 31/05 

(57) 

P R O F E S S O R E S & FUNCIONÁRIOS 
Edilton José (Vigilante).       - 10/05 
Denilson Alves de Castro (Aux. Serviços).              - 13/05 
Lívia Martins (Prof. História).              - 22/05 
Wescley Soares (Prof. de Geografia).              - 24/05 
Evânio Reis Bessa (Dir. Pedagógico).              - 27/05 
Fco. Carlos Xavier (Prof. Inglês).              - 29/05 
Paulo Victor Farias (Prof.Ed.Física).              - 29/05 

http://www.colegiocascavelense.com.br/
mailto:colegiocascavelense@yahoo.com.br
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