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Sua educação é sua herança‘‘

‘‘

PLANEJANDO O RETORNO
 ‘’Após o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Enisno do Ceará 
(Sinepe-CE) informar a intenção de retomar as aulas presenciais no próximo dia              
17 de junho, o governador Camilo Santana reforçou durante live realizada na tarde 
desta quinta-feira (28) que a atividade faz parte do quarto e último grupo de retoma-
da, conforme o plano de reabertura da economia do Governo do Estado. Portanto, as 
aulas presenciais não devem retomar na data prevista pelo sindicato
 "As escolas estão na quarta fase, é a última fase. Ou seja, vai ser lá em 
julho o retorno dessas atividades, isso a partir de uma avaliação de cada etapa des-
sas que serão implementadas aqui no Ceará", disse. Ele também reforçou que a 
equipe de saúde dará o aval para os retornos. "Tudo isso tem sido avaliado cientifica-
mente pelos nossos profissionais de saúde no Ceará", pontuou Camilo Santana.

Enquanto isso, as instituições privadas de ensino continuam em atividade,  
método remoto/virtual -, mantendo a educação com aprendizado e cumprimento 
regularmente o curriculum e a carga horária legalmente estabelecida por lei.

Esta semana, o presidente do Sinepe-CE, professor Airton Oliveira, informou 
a intenção de retomar as atividades presenciais no dia 17 de junho com ensino infan-
til e alunos do 3º ano do ensino médio. O retorno atingiria 15% a 18% de 4.972 esco-
las particulares no Ceará’’.

 Na  onde se esperava mais dificuldades, os professores Educação Infantil
estão conseguindo manter as crianças atentas. Os pais estão contribuindo para o 
sucesso do aprendizado dos seus “pequenos”. Pais e escola parceiros no processo 
de educação.

E, tudo ficou diferente! Cadê os nossos professores e alunos em sala de aula em  nossa escola? 
Por que nada está como antes? Pois é, queridos cceístas, infelizmente estamos em uma Pandemia 
referente ao Covid-19 na qual é chamada popularmente coronavírus. Os alunos de todas as escolas do 
Brasil inteiro precisaram com grande urgência ficar em isolamento social segundo a ordem 
governamental do nosso Estado do Ceará e do Ministério da Saúde, pois é um minúsculo vírus que se 
multiplicou em vários. Logo, o isolamento social é a melhor maneira para agirmos no momento para 
proteger a nossa própria saúde e evitar que esse vírus se prolifere.  

Acredito que muitos estudantes e professores sofreram um grande impacto nesta mudança 
escolar, dessa vez todos estão estudando e trabalhando através das aulas remotas. Não está sendo 
fácil, pois professores estão se empenhando para se adaptar ao sistema tecnológico e alunos 
aprendendo um dia de cada vez que tudo o que está acontecendo é por consequência da situação 
mundial, de imediato devemos nos adaptar a nova forma de ensino. Tanto o corpo docente e discente 
está sofrendo o impacto brusco dessa mudança, porém não podemos esquecer que a união faz a força! 
De forma unida podemos vencer e superar o desafio de estudar em época de pandemia, aprender 
grandes coisas através da tecnologia, no entanto podendo tornar mais dinâmica as aulas. 

Não sabemos como será depois disso tudo, mas nada será como antes, estaremos mais adeptos 
com a tecnologia com mais desejo de manusear os recursos tecnológicos, ter mais empatia ao próximo, 
valorizar o quanto é importante a escola em nossas vidas e entender que as famílias mais fortificadas em 
diálogos e compreensão é através dos seus lares. 

Daqui em diante tudo será diferente, desde já podemos perceber o quanto professores e os 
estudos são valiosos na vida de todos, pois através deles poderemos seguir os sonhos que acreditamos 
para se realizarem. Então, contar com a ajuda da escola no cotidiano é de grande valor a cada ceceísta, 
vamos ter fé em Deus e na ciência para que possa surgir uma vacina para combater este minúsculo vírus 
que paralisou o mundo, mas só não paralisou os estudos nos seus lares...continuem prosseguindo! 
Saudades ! 

Prof. Karol Pontes

EDUCAÇÃO NESTA PANDEMIA

#VAMOS NOS PRESERVAR #FIQUE EM CASA  # VAI PASSAR

# NADA SERÁ COMO ANTES

Fonte:https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/28.mai.2020.



  RAPIDINHAS  RAPIDINHAS    RAPIDINHAS  

Q Temos que nos fortalecer, temos que nos 
planejar para o retorno às nossas atividades 
educacionais. Enfim, nosso compromisso com a 
futura geração está mantida: “Sua Educação é Sua 
Herança”. 
 

Q Para a entrega das apostilas POSITIVO, no 
portão do Cc na Rua João Lopes, a Livraria 
adotou o serviço drive thru; os  pais/ 
responsáveis receberam as apostilas sem sair 
do carro. Distanciamento compartilhado!. 

CARTA DO LEITOR 
t ŉśūĂŕ ◘ śŕ ╜Ċ◘ŉ  
Estamos vivendo uma guerra biológica onde 

pontos negativos são vários, pois um deles é o 
fechamento do Colégio Cascavelense, isto é, de 
todas as escolas do Brasil devido à pandemia do 
Covid-19.  

Mas neste momento precisamos focar nos 
pontos positivos que existem nesta situação social 
para crescermos juntos e superar a Pandemia, por 
exemplo, os esforços dos professores para que 
nossos filhos não fiquem sem aula e continuar o 
aprendizado, logo vejo o grande empenho do meu 
filho para manter as atividades em dias assistir as 
videoaulas, usar a internet, o WhatsApp e 
manusear o uso do e-mail para estudar. 

 Nota-se, principalmente, a responsabilidade 
do meu filho que está sendo desenvolvida para 
realizar as tarefas das disciplinas direcionadas dos 
professores dentro do prazo. Apesar, que a 
adaptação a esta nova realidade não foi fácil, 
porém aproximou nossa família ainda mais, porque 
todos nós estamos empenhados em aprender 
juntos através dos pontos negativos e positivos que 
sempre haverá na jornada de vida, mesmo que os  
pessimismos sempre existam e às vezes por 
pensar em desistir devido aos obstáculos, mas a 
vida é feita de superações e conquistas que 
precisamos aprender a ver as coisas até em 
tempos difíceis. 

Cristiane Oliveira  -  Mãe de Carlos Artur-7°B (M) 
 

HUMBERTO NOGUEIRA MIRANDA 
 Professor concursado da 
Rede Pública de Ensino 
em Fortaleza. Filho de 
Raimundo Miranda Pereira  
e Raimunda Nogueira 
Miranda. Cursou no 
Colégio Cascavelense/Cc: 
5º Série Ginasial ao 3º 
Científico (1994-2000).  
   r Nasceu: Cascavel: 
26.set.1980.   
    † Faleceu : Fortaleza: 
29. abr.2020. Vítima de insuficiência respiratória: 
Covid-19. Foi sepultado no Cemitério de Caponga-
Cascavel.  

OLIMPÍADAS ESCOLARES 
 
 

16ª OBMEP 2020: NOVO CALENDÁRIO 
? Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas + Privadas  publicou em 16 de 
maio, o novo calendário para 
2020, que foi alterado devido 
à pandemia do novo 
coranavírus covid-19: A 
Prova da Primeira  Fase, 
que estava agendada para 
maio, agora será realizada em 22 de Setembro 
(terça-feira), no horário escolar nos turnos manhã e 
tarde; já a Segunda Fase acontecerá em 27 de 
março de 2021 (No próximo ano letivo 2021). O 
público-alvo da OBMEP é composto por alunos do 
6º ano do Ensino Fundamental até último ano do 
Ensino Médio. No Cc, foram inscritos para esta 16ª 
edição da OBMEP:  NÍvel I > 94 alunos, NÍvel II > 
120 alunos e Nível III > 64: Total 278 ceceístas.              
     Saiba mais: http://www.obmep.org.br/destaques.DO?id=699 

 

CARTA DO LEITOR 
t ŉśūĂŕ ◘ śŕ ╜tor do Jornal Informativo do Cc,  
 

No nosso atual cenário onde a pandemia do 
coronavírus mudou nossas vidas. Quero 
parabenizar os esforços e a determinação dos 
professores do Colégio Cascavelense, pois tiveram 
que se adaptar com as aulas virtuais, logo 
começando por uma revisão dos conteúdos e 
depois uma programação de exercícios, videoaulas 
e orientações aos alunos. Sabemos que é um 
grande desafio encarar esta nova realidade, muitos 
de nossos filhos já estavam habituados com essa 
tecnologia de assistir vídeos no YouTube, e isso foi 
um grande aliado na educação digital. 

Eu, mãe de aluno cceísta, gostei bastante 
das videoaulas, pois assisti junto com o meu filho.  
A cada dia percebo que os professores do Cc são 
excelentes que passam os conteúdos das 
disciplinas de uma forma clara e espontânea, não é 
tão fácil gravar um vídeo, apesar que às  vezes a 
vergonha acaba travando a pessoa.  

Agradeço de coração aos professores pelo 
acompanhamento, dedicação e paciência, pois 
essa adaptação não foi fácil, tivemos que inserir 
uma rotina diferenciada para nossos filhos, logo 
pensando na situação. Eu imagino o quanto foi 
complicado para o Colégio Cascavelense e para 
cada professor que tem várias turmas de alunos, e 
ao mesmo tempo os professores se protegendo do 
vírus e cuidar da educação de nossos filhos. Vocês 
estão de parabéns! 

Aos professores, coordenadores e ao 
Colégio Cascavelense meu profundo 
agradecimento pelo esforço e determinação do 
trabalho que está sendo realizado e tenham a 
certeza que o objetivo está sendo alcançado. 
Caroline Correia  

Mãe do aluno João Pedro Correia – 7°A (M). 
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CRONOLOGIA DO  NOVO CORONAVÍRUS 
O Sars-Cov-2 começou a se espalhar no 

Brasil por volta da primeira semana de fevereiro. O 
Carnaval foi realizado de 23 a 25 de fevereiro. 

[26.fev] Registro do primeiro “caso de 
contaminação”: Sars-Cov-2 diagnosticado no Brasil. 

 [11.mar] OMS - Organização Mundial da Saúde  
declara pandemia de Sars-Cov, doença causada pelo 
novo coranavírus: COVID-19. 

[15.mar] Divulgado na mídia do primeiro “caso” 
de contaminação COVID-19, no Ceará. 

[16.mar] Publicado no D.O.E. Decreto nº 33.510. 
O Governador do Ceará Camilo Santana declara 
situação de emergência em saúde no Estado, 
decorrência do novo coronavírus Covid-19.  

[17.mar] Circular nº 05 – Colégio Casca-
velense/Cc suspende atividades escolares a partir do dia 
18,mar [QUA], por 15 dias, com retorno previsto em 
1º.abr. / Primeiro “óbito” confirmado no Brasil. cidadão de 
62 anos, em São Paulo.   

[19.mar] Decreto nº 33.519 do Governador do 
Ceará Camilo Santana intensifica as medida para 
enfrentamento da infecção humana pelo novo 
coronavírus; Publicado no D.O.F. 

[26.mar] Primeiro “óbito” confirmado no Ceará, 
cidadão de 72 anos, residente em  Fortaleza. 

 [27.mar] Conselho de Educação do Ceará-CEC 
publica resolução respaldando as realizações, para 
cumprir o calendário letivo do ano letivo, com atividades  
não presenciais. Prof. Airton Oliveira. 

[30.mar] Decreto nº 33.532 do Governador do 
Ceará Camilo Santana: “Dando continuidade às ações e 
enfrentamento à disseminação do novo coronavírus em 
todo o Estado, fica prorrogado, por 30 dias o prazo de 
suspensão previsto no art. 3° Decreto  n° 33.510 de 16 
de março.” 

[1.abr]  A suspensão decretada pelo governador 
do Estado (31Mar), e atendendo a “Nota Pública da 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino: CONFENEN(SP); O Colégio Cascavelense 
antecipou as Férias Escolares de meio de ano letivo 
(julho), no mesmo período desta decisão também 
contemplando professores e funcionários [PROFUN]. 

[1.abr] Professores e coordenadores reuniram 
esforços para dar continuidade às aulas, sem prejudicar 
o processo de aprendizagem dos alunos. Iniciaram as 
gravações das aulas remotas, on-line pelos professores 
ceceístas.  

[15.abr]   Decreto nº 33.544 do Governador do 
Ceará Camilo Santana prorroga, em âmbito estadual as 
medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da 
COVID-19: “Ficam prorrogada até o dia 5 de maio as 
vedações e demais disposições do Decreto 33.519  de 
19 de março.   

[15.abr]  Primeiro “óbito” do coronavírus Covid-
19, confirmado em Cascavel.   

 [2.mai] Reunião dos professores e funcionários 
[PROFUN]: planejamento para o período de pandemia. 
[5.mai]  Decreto nº 33.575 do governador do Estado do 
Ceará, Camilo Santana prorrogou a volta às aulas por 
mais trinta (30) dias: [5.junho:sex].       

[11.mai] Governador do Ceará decreta e 
sanciona Lei n° 17.208 aprovada pela Assembleia 
Legislativa por dezesseis 16) deputados: “Dispõe sobre 
ações de proteção aos consumidores da rede privada de 
ensino durante o plano de contingência do novo 
coronavírus Covid-19”.   A direção do Cc compartilhou na 

mídia - grupos de WhatsApp, Google e Facebook – os 
novos valores das mensalidades escolares.  

[20.mai] Em nota do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o Governo Federal informou o adiamento da 
aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – 
(Enem), nas versões impressa e digital. As datas foram 
adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto 
nos editais. 

[26/27.mai] Direção e Coordenações publicaram 
as circulares nº09 e 10/2020 “on line”, agendando o 
Calendário e Instruções para realização das AC1 da             
1ª Etapa Letiva 2020, que serão realizadas: 

Ensino Fundamental II e Médio: 08 a 11 de 
junho (seg>qui) nos turnos manhã e tarde. 
           Educação Infantil e Ensino Fundamental I: 15 a 
19 de junho (seg>sex) no turno manhã. 

 [28.mai] Estatística das aulas remotas, on-line 
(à distância) até o mês maio: Educação Infantil 55    
Ensino Fundamental I 95 Ensino Fundamental II 171 e 
Ensino Médio 163 As aulas são gravadas nos estúdios 
do Cc e em outros locais conforme planejamento dos 

professores das disciplinas que lecionam. 
 

CARTA DO LEITOR CECEÍSTA 
Prezado Editor do Informação Cc ! 
Nesta pandemia que estamos vivendo todas 

as escolas do município de Cascavel estão 
fechadas e os alunos não estão assistindo as aulas 
presenciais, e sim, através de videoaulas. Eu tenho 
visto pontos positivos, como: aprender a enviar e 
receber e-mail, assistir aulas no YouTube e também 
usar o WhatsApp  para estudar com colegas da 
escola e professores. Não foi fácil me adaptar, 
porém eu e minha mãe estamos empenhados a 
resolver tudo mesmo com o tempo muito corrido. 
Fico feliz agora por estarmos com aulas e tarefas 
em dias, e nós estamos mais tranquilos, porque 
estamos conseguindo acompanhar bem todas as 
disciplinas dos respectivos professores cceístas. 

Aluno Carlos Arthur 7ºB (M). 
 
 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES 
CCZINHO - ENSINO FUNDAMENTAL I 

1º AO 5º INICIAL 
 

DATA 
DIA DE 

SEMANA 
DISCIPLINAS 

15/JUN SEG ARTES / ED. FINANCEIRA 

16/JUN TER MATEMÁTICA / GEOGRAFIA 

17/JUN QUA PORTUGUÊS / CIÊNCIAS 

18/JUN QUI REDAÇÃO / FILOSOFIA 

19/JUN SEX HISTÓRIA / INGLÊS  
  

 
 

Coordenação Cczinho  
Cascavel 27/05/2020 
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DECRETO Nº 33.575 de 05 de maio de 2020 
₪ - 5.mai.2020 – Decreto do governador do 

Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana 
prorrogou a volta à aulas por mais trinta (30): [5 
de junho:sexta-feira]  -  Coronavírus covid-19.  
   Art. 3° Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo de suspensão das aulas 
presenciais em estabelecimentos de ensino, 
públicos e privados, e demais atividades ou 
eventos previstos no art. 3°, do Decreto n.° 
33.510, de 16 de março de 2020.  
  § 1° A suspensão a que se refere o “caput”, 
deste artigo, não impede as instituições de 
ensino de promoverem atividades de natureza 
remota, desde que viável operacionalmente.  
  § 2° Para os fins do § 1°, deste artigo, ficam 
autorizadas as atividades internas das 
instituições de ensino objetivando a preparação 
de aulas para transmissão virtual 
 Fonte: Fortaleza, 05 de maio de 2020 | SÉRIE 3 | ANO XII Nº091. p.7 
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20200505/do20200505p01.pdf 
 

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES 
6º AO 9º ANO FINAL e ENSINO MÉDIO 

 

 

DATA 
DIA DE 

SEMANA 

 

DISCIPLINAS 

08/JUN SEG 

Português 2 (8º. EF ao 3º. EM), Português 1 
(6º. EF ao 3º. EM),  Inglês (6º. EF ao 3º. EM), 
Espanhol (1º. ao 3º. EM), Literatura (1º. ao 
3º. EM) e Artes (6º.e 7º EF). 

09/JUN TER 

Português 2 (6º e 7º. EF), Física (8º. EF ao 
3º. EM), Química (8º. EF ao 3º. EM), Biologia  
(8º. EF ao 3º. EM), Ciências (6º. e 7º. anos),  
Educação Física (6º e 7º. EF).   

10/JUN QUA 
História (6º. EF ao 3º. EM), Geografia (6º. EF 
ao 3º. EM), Sociologia (1º. ao 3º. EM) e 
Filosofia (6º. EF ao 3º. EM). 

11/JUN QUI 

Matemática 1 (6º. EF ao 3º. EM), Matemática 
2  (6º. EF ao 3º. EM), Educação Financeira 
(6º. e 7º. anos), Educação Física (8º. EF ao 
3º. EM) e Artes (8º. EF ao  3º. EM). 

 
 

 

Direção/Coordenação: 26 de maio de 2020. 
 

—Sua Educação é Sua Herança“  
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ANIVERSARIANTES      DE      JUNHO 
Sofia Amorim Canuto INF.III. 01/06 
Pedro Henrique de Sousa 8ºBM. 02/06 
Anna Sophia Norberto Eufrásio 5ºIN.B. 02/06 
João Vinicius S. de Castro Oliveira 4ºIN.B. 02/06 
Matheus de Sousa dos Santos 6ºBM. 02/06 
João Victor França da Silva 1ºCAM. 03/06 
Ana Beatriz Costa Uchôa 2ºCAM. 04/06 
Dulce Maria Rodrigues Silva 2ºIN.A. 05/06 
Samara Vitória Oliveira Urano 6ºBM. 05/06 
Isadora Mesquita de Oliveira 7ºCT. 05/06 
Ana Livia Lopes Ciríaco 6ºAM. 06/06 
Luciano Matheus F. dos Santos 2ºIN.B. 06/06 
Mariana Araújo de Aguiar 2ºCAM. 06/06 
Isaac Rodrigues Lima 3ºIN.A. 08/06 
Pedro Yuri Alves Fabrício 8ºAM. 09/06 
Rayna Lemos Pinheiro 4ºIN.B. 09/06 
Ana Lívia do Nascimento Silva 9ºAM. 10/06 
João Vittor Maciel dos Santos 9ºCT. 10/06 
Antônia Beatriz Ribeiro França 1ºIN.A. 10/06 
John David Rodrigues Nunes 7ºCT. 11/06 
Ana Lívia Costa Torres 9ºBM. 13/06 
Ezequiel Rocha Martins 9ºCT. 13/06 
Elias de Souza Lima 1CAM. 13/06 
Andressa Hilário dos Anjos 9ºCT. 14/06 
Hellen Oliveira Sales Cassiano 4ºBM. 15/06 
Henrique Leno Moreno Santana 2ºIN.B. 15/06 
Rafael Rocha Silva N. Rabelo 9ºBM. 16/06 
Cecília Abintes Gadelha 9ºAM. 17/06 
Lucas Pacheco Chagas 7ºBM. 18/06 
Isabelle Araújo Girão Oliveira 6ºBM. 18/06 
Monique dos Santos Lopes 2ºIN.A. 19/06 
Emanuel Barros Lemos INF.V. 19/06 
Alice de Andrade Lemos 3ºCBT. 20/06 
Yves Lopes Oliveira 5ºIN.A. 20/06 
Luma Vieira Amaral 3ºIN.A. 20/06 
Guilherme Rocha de Almeida 8ºCT. 21/06 
Hítalo Freires Martins 3ºCBT. 21/06 
Guilherme Gondim de Oliveira 7ºBM. 22/06 
João Gabriel dos S. Miranda 5ºBM. 22/06 
Isabel Cruz Galvão INF.IV. 22/06 
Luiz Miguel Silva Souza 9ºAM. 24/06 
Pedro Victor N. de Morais 6ºBM. 25/06 
Lucas Silva Guedes 7ºCT. 25/06 
Jéssica Bessa Ferreira 7ºCT. 26/06 
Maria Nina Silva Verçosa 1ºIN.A. 26/06 
Maria Gabriela Monteiro Freire INF.V. 26/06 
Eduardo Matos Costa 2ºCAM. 26/06 
Guilherme Barbosa Pereira 3ºCAM. 27/06 
João Victor Medeiros Maia 2ºBT. 27/06 
João Pedro Gadelha Castro 5ºIN.B. 28/06 
Matheus da Silva Santos 4ºIN.B 28/06 
Pedro Hanrry Monteiro Barbosa 8ºBM. 30/06 
Pérola Cristina Alves Mendes 9ºBM. 30/06 
Felipe Silva Maia 9ºBM. 30/06 
Sarah Akemy Caminha Haginara 8ºCT.        30/06(55)   

P R O F E S S O R E S    &    F U N C I O N Á R I O S 

Eduardo Severiano   –  Prof. De Geografia -               29/06 
Elisabeth Caetano    –  Digitadora  -               12/06 
João Paulo Soares   –  Prof. de Física -               30/06 
Josiane Cavalcante  – Aux. Do Infantil II -               15/06 
Lidiânia Medina        –  Coord. Ed.Infantil/1°Ano  -        08/06 
Rubens Barbosa       –   Prof de Inglês -               14/06  

 

“Todo indivíduo importa”. 
 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etíope/Eritréia, Biólogo.  

Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS).  

%*410 / *# *- *; " C?0  %0  
ARQUIVO 

RESOLUÇÃO DAS 
AVALIAÇÕES 

DEVOLUÇÃO 
PARA OS 

PROFESSORES 
MANHÃ até 7h 7h às 10h 30min 10h 30min às 11h 

30min 

TARDE até 13h 13h às 16h 30min 16h 30min às 17h 
15min 
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