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Nesta Edição: 4 páginas

Sua educação é sua herança‘‘

‘‘

#VAMOS NOS PRESERVAR

#FIQUE EM CASA
 # VAI PASSAR# NADA SERÁ COMO ANTES

O Governador do Ceará Camilo Santana intensificou as medidas para enfrentamento da infecção humana 
pelo novo coronavírus, publicando no D.O.F em 17.mar/TER, o Decreto nº 33.519 suspendendo as aulas 
presenciais das escolas no Estado do Ceará, em razão da pandemia da Covid-19.

Três meses e treze dias após deste decreto o Colégio Cascavelense - Cc (18.mar/QUA) vem  atuado 
conforme as orientações emanadas pelas propostas discutidas e publicados pelos órgãos constituídos: com aulas,  
atividades e avaliações  remotas (online), ministradas pelos professores via Internet. 

As escolas particulares planejavam retorno parcial das atividades presenciais já no próximo dia 17 de julho, 
com as séries do ensino infantil, 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, planos que foram 
frustrados com a decisão dos governos estadual e municipal.

A decisão para o retorno às aulas é complexa e ainda será discutida, porque tudo depende do cenário da 
infecção no Estado.

Andréa Nogueira a presidente Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará – SINEPE 
mantém a previsão da volta às aulas nas escolas privadas para o dia 20 de julho.  “Cada município vai ser analisado  
para depois termos um decreto informando quando esses municípios poderão iniciar as aulas presenciais". 

 Porém, as Escolas do Estado e Particulares começarão no mesmo dia, Mês de Agosto. A Secretaria de 
Educação e Cultura - SEDUC ressalta também que o ensino híbrido (presencial e online) , ou seja: manter as aulas 
remotas (on line) e as aulas presenciais (virtuais). Com distribuição de alunos em sala de aula, por dia: presencial 
para metade da turma e os demais ficam em casa com aula online, e no dia seguinte virão à escola. É importante 
preservar as especificidades de cada etapa do ensino (infantil, fundamental e médio) para assegurar o 
distanciamento social.

A professora Aurila Maia Freire, do Conselho Estadual de Educação – CEE/CE destacou a necessidade de 
um “plano de contingência em cada município", para conhecer a dimensão de como o direito à educação e à 
aprendizagem tem sido garantido nas diferentes cidades do Estado.

O maior receio é a transmissão do vírus no interior muitas regiões estão se tornando epicentros, a situação 
está um pouco mais controlada na Capital. Em Cascavel até o dia (29/jun) estão contabilizados: 71 óbitos; 
Isolamento domiciliar: (confirmados: 80 e suspeitos: 94). 

 Todo planejamento para retorno às aulas no Cc, depende das decisões dos órgãos constituídos. “Houve 
uma preocupação grande, quando se fecharam as escolas, sobre como fazer o ensino. Agora o desafio é 
como fazer o sistema educacional funcionar em novos moldes”, diz Ernesto Faria. 

 Nós ceceístas temos o compromisso com a educação desta geração: “ 
“Sua Educação é Sua Herança” #ISOLAMENTO SOCIAL

#EVITE AGLOMERAÇÃO

#USE MÁSCARA #LAVE AS MÃOS

Sua educação é sua herança

SALA DE AULA NA PANDEMIA: # VAI PASSAR!

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

Foto: arquivo Cc jul.2020
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  RAPIDINHAS  RAPIDINHAS    RAPIDINHAS  

   No período da pandemia Coronavírus-Covid19,  

A professora Andréa Nogueira assumiu a 
presidência do Sinepe-CE - Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino 
do Ceará (3.jun).  

FESTAS JUNINAS ON-LINE / CcZINHO 
 Durante o 
mês de junho os 
professores do 
Cczinho realizaram 
atividades temáticas 
enfatizando as festas 
juninas. As aulas 
foram gravadas de 
forma lúdicas e 
descontraídas. 
Utilizamos cenários, 
vestimentas e 
culinária típicas da 
época. Essa foi uma 
forma encontrada 
pelos docentes para   
manter viva esta data importante do calendário 
escolar. Mesmo distantes não faltou alegria e 
dinamismo entre professores e alunos. 

A PROFISSÃO QUE ESCOLHI... 

     Nós, professores, possamos continuar firmes e 
fortes na missão de transmitir e construir o 
conhecimento aos nossos alunos. Ser professora 
não é fácil, e agora nesta Pandemia está mais 
ainda desafiante devido a mudança radical de toda 
nossa rotina escolar, pois tudo é mais acelerado, 
aprendendo a usar recursos tecnológicos para levar 
o conhecimento e desenvolver a aprendizagem dos 
alunos. Nenhum de nós estávamos preparados, 
mas estamos vivenciando uma transição de uma 
nova era durante e pós Pandemia. Porém jamais 
podemos esquecer que é uma profissão linda, e 
que estamos construindo uma nova sociedade 
neste tempo difícil, pois futuramente teremos mais 
médicos, professores, arquitetos, engenheiros, 
advogados, empresários, etc... Isto é, os futuros 
profissionais nos verão daqui alguns anos e dirão: 
"- Nós fomos seus alunos, lembro que conseguimos 
superar os estudos na época de uma grande 
Pandemia. A sua dedicação e seu esforço ajudaram 
a continuar a conseguir a realizar um sonho e 
adquirir o conhecimento na minha formação 
humana e intelectual. Muito obrigado!" Creio nisso, 
mesmo que não aconteça, mas veremos no futuro 
se Deus quiser que os nossos alunos conquistarão 
grandes coisas e farão uma nova sociedade através 
dos estudos. Portanto, essa é a certeza do meu 
coração e por ter escolhido esta missão. Deus 
abençoe a todos meus companheiros professores 
que estão na luta por continuar construindo o 
conhecimento de cada estudante.                 

Professora Karol Pontes. 

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 
 

◙ 13ª OBQJR 2020 ABRE INSCRIÇÕES 
Encontram-se abertas as 

inscrições para a Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior. O 
certame é destinado aos 
estudantes do 8º. e 9º. Anos do 
ensino fundamental. O Colégio 
Cascavelense fará as inscrições dos alunos e 8º e 9º 
anos finais (manhã e tarde). A olimpíada ocorrerá em 
duas fases, sendo a primeira entre os dias 14 e 15 de 
agosto de forma remota, o estudante poderá fazer em 
sua casa. 
A OBQJr ocorrerá, anualmente, em duas (2) fases:  
- a primeira fase, Fase I, sem limite de inscrições por 
Instituição, ocorre de forma on-line, diretamente, no 
aplicativo do PNOQ, que deverá ser baixado pelo 
aluno, em seu smartphone ou tablet, ou notebook;  
Segunda Fase, Fase II, na qual só participam os alunos 
mais bem classificados no conjunto total (nacional) de 
notas até o limite de 15% (quinze por cento) do total de 
participantes na Fase I. 
§ 1°. A listagem dos alunos participantes da Fase II será 
divulgada no sítio eletrônico, até 20 dias antes da 
realização do exame. 
 § 2°. A Fase II ocorrerá em local, data e horários 
determinados pela Coordenação Nacional. 
Saiba mais  http://www.obquimica.org/calendario/index/nacionaisobqobqjunior-e-onneq 

 

Enem 2020 registra aumento de 13,5% 
em número de candidatos inscritos 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na 
terça-feira (23) dados referentes ao número de 
inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. De acordo com o Inep, foram 
registrados 5,8 milhões de inscritos, o que 
representa um aumento de 13,5% em relação ao 
quantitativo do ano passado. Do total de inscrições, 
5.687.271 foram para o Enem impresso e 96.086 
para o Enem Digital, que será aplicado pela 
primeira vez em 2020. 

Fonte: Educa Mais Brasil, 15:27 / 25 de Junho de 2020. 

Foto arquivo 
Cc 2020. 

http://www.obmep.org.br/destaques.DO?id=699
http://www.obquimica.org/calendario/index/nacionaisobqobqjunior-e-onneq
https://www.educamaisbrasil.com.br/programas-do-governo/enem/?p=diariodonordeste
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/pais/enem-2020-registra-aumento-de-135-em-numero-de-candidatos-inscritos-1.2959396
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CRONOLOGIA DO  NOVO CORONAVÍRUS-II 

  >>>....continuação da edição anterior: jun2020.  
 

[29.mai] Publicada Circular nº 10/2020 Cc 
orientando aos pais e alunos do Ensino 
Fundamental II e Médio o calendário e 
procedimentos para AC1 da 1ª Etapa (remoto). // 
Ministério Público do Ceará-MPCE recomenda as 
escolas particulares cumprirem orientação dos 
Conselhos de Educação. (Recomendação nº0001/ 
2020/11ªPm.JFOR-29.mai.2020). 

 

[30.mai] O Governador do Ceará decretou à 
noite  “prorrogação das medidas de isolamento 

social”  por mais sete dias. Em Cascavel: Casos 

confirmados: 201 e Óbitos: 14. 
 

 [5.jun] Republicado Calendário das Ava-
liações Remotas para o Ensino Fundamental II e 
Médio (remoto).. Circular Nº10/2020. Período: de 8 
a 12 de junho, “Ferido Religioso”: 11.jun/QUI, 
Corpus Christi. 

 

[6.jun] O Governador anunciou prorrogação 
do Decreto de Isolamento Social em todo o Ceará 
por mais sete dias (8 a 12.jun). Os municípios 
seguem na fase de transição conforme estabelecido 
no último decreto, que autorizou o retorno de 
atividades como a construção civil, a indústria e 
parte do comércio.  

 

[8 a 12.jun] No Cc: Avaliações do 
Conhecimento- para alunos do Ensino Fundamental 
II e Médio.  

 

           [13.jun] O governador prorrogou por mais 
sete dias (13 a 19.jun)  o Decreto de Isolamento 
social no Ceará. Uso de máscara é obrigatório em 
todo o Estado. 
 

          [15.jun] Há dois meses foi registrado o 
primeiro óbito em Cascavel: até hoje, foram 
contabilizados: 56 óbitos. Média: 0,92 óbito/dia.  
 

         [15 a 19.jun] Avaliações do Conhecimento – 
“Positivo ON” -, para alunos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano). 
 

     [22.jun]  O decreto nº33.631/2020,  no Plano 

de Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais além de Fortaleza 
e 18 municípios da Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) e outros 25 do Interior. //Cascavel 
na fase 1 do Projeto de Reabertura do Governo 
Estadual. 
 

      [24.jun] Reunião com representantes do 

Governo Estadual, SEDUC, CEE/CE e SINEP 
planejam enfrentamento da infecção humana 
pelo novo coronavírus... Leiam na primeira 
página. 
 No mês de junho/julho os professores 
ceceístas continuam ministrando aulas remotas 
(online) para todos os níveis: Ed. Infantil,                  
Ens. Fund.I e II e Médio, assim como:                     
As avaliações AC1 e AC1 da 1ª etapa, pelo sistema 
“Positivo On”  e Google Classroom. 
 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 As mudanças da rotina escolar durante a 
pandemia (Covid-19) 

 

Com a pandemia da Covid-19 no Brasil, não 
teve alternativas a não ser implementar o sistema 
de isolamento social para evitar o contágio 
acelerado da doença. Isso porque um número alto 
de infectados ao mesmo tempo sobrecarregaria o 
sistema de saúde do país e faria com que muitas 
pessoas não tivessem acesso ao tratamento 
adequado. Apesar das notícias sobre a atual crise 
sanitária vim circulando em outros países desde o 
início deste ano, a mudança na rotina brasileira só 
se deu apenas no mês de março do vigente ano. E, 
assim, todos os prestadores de serviços, como as 
instituições de ensino, tiveram que baixar suas 
portas ou modificarem o formato de suas entregas. 
Diante disso, as escolas tiveram que adotar uma 
nova metodologia da noite para o dia para que 
pudessem atender seus alunos e que o calendário 
letivo não fosse afetado, além de conviver com a 
incerteza do que estava por vir. 

 Após a suspensão das aulas (18.mar), 
estudantes, pais e professores tiveram que se 
adaptar a rotina de estudos diante do isolamento 
social. Para os professores, o modelo de ensino 
não presencial adotado durante a pandemia 
também é novo e a experiência está sendo 
desafiadora para os três agentes que fazem parte 
do meio educacional: escola, alunos e família, 
mesmo sabendo que o ensino a distância é 
importante para manter e dar continuidade ao 
desenvolvimento intelectual e social de cada aluno. 
  Ao pensar no fechamento das unidades 
escolares, é comum imaginar o ensino mediado 
pela tecnologia como única alternativa possível. 
Como utilizador desse recurso é um processo de 
adaptação, pois a tecnologia para os adolescentes 
estava centrada em lazer e distinguir isso por 
obrigações escolares requer muito foco e 
concentração dos alunos, sendo difícil também a 
todos a se organizarem para cumprir um 
cronograma semelhante ao da escola.  

No entanto, essa não é uma opção para 
muitos que não possuem equipamentos ou mesmo 
acesso sendo outro desafio para a escola. Ninguém 
estava preparado para que isso acontecesse e essa 
pandemia também não veio como manual de 
instrução tornando a situação ainda mais 
complicada. Então, a primeira coisa a se fazer é 
entender que a adaptação não será perfeita e que 
todos estão dando o seu melhor nessa nova 
realidade.  

       Al. Cicero Arthur Macêdo Florenço: 8° ano-C  

“Somos o resultado dos livros que lemos, 
das viagens que fazemos e das pessoas 
que amamos.” 

Airton Ortiz - Rio Pardo-MG (1954 - ). 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/coronavirus
https://novaescola.org.br/conteudo/19049/a-prioridade-sao-aulas-presenciais-mas-nao-sabemos-quanto-durara-a-suspensao
https://novaescola.org.br/conteudo/19049/a-prioridade-sao-aulas-presenciais-mas-nao-sabemos-quanto-durara-a-suspensao
https://box.novaescola.org.br/etapa/3/educacao-fundamental-2/caixa/96/inverta-a-sala-de-aula-durante-a-quarentena
https://box.novaescola.org.br/etapa/3/educacao-fundamental-2/caixa/96/inverta-a-sala-de-aula-durante-a-quarentena
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/01/coronavirus-ibaneis-mantem-aulas-suspensas-ate-31-de-maio-eventos-e-comercio-ficam-restritos-ate-3-de-maio.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/01/coronavirus-ibaneis-mantem-aulas-suspensas-ate-31-de-maio-eventos-e-comercio-ficam-restritos-ate-3-de-maio.ghtml
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CIRCULARES nºs: 11 e 14 DE JUNHO 
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ANIVERSARIANTES  DE JULHO 
Isabel Conrado Lima 3ºCAM. 01/07 
Nahara Silveira Facó Barbosa 7ºAM. 01/07 
Gabrielly dos Santos Everton 6ºCT. 01/07 
Bernardo Câmara Lima Medeiros INF.V(A). 03/07 
Vegas Isadora Perrault 3ºCBT. 04/07 
Ana Vitória Remigio Matos 9ºAM. 05/07 
Lucas Bandeira Ramos 8ºAM. 05/07 
Pedro Bandeira Ramos 8ºAM. 05/07 
Antônio Nathan Gadelha Freire 1ºIN.AM. 05/07 
Gabriel Jesus Muniz da Costa INF.III(A). 05/07 
Laila Maria Nascimento da Silva 8ºCT. 06/07 
Pedro Gabriel Chaves de Oliveira INF.III(A). 06/07 
Francisco Kauê Queiroz Borges 8ºBM. 07/07 
Elaine Sousa Silva 3ºCBT. 07/07 
Herbert Levy Vieira Carvalho INF.IV(A). 08/07 
João Pedro Silva Souza 5ºIN.AM. 09/07 
Ítalo Mendes de Freitas Soares 1ºCAM. 11/07 
Pedro Davi Uchôa Estevão 7ºBM. 12/07 
Vinicius da Silva Gomes 8ºCT. 12/07 
Mariana Santos Alexandre 8ºCT. 12/07 
Luiz Henrique L. da S. Cavalcante 6ºBM. 13/07 
Isaac Albano Lima 8ºBM 13/07 
Luiz Eduardo Ferreira Coelho 8ºBM. 14/07 
Camile Souza Peixoto 5ºIN.BM. 16/07 
Jessie de Azevedo Maciel 1ºIN.AM. 17/07 
Larissa Moraes Lo 7ºCT. 17/07 
Isadora Freitas Macêdo 9ºAM. 18/07 
Cláudio Moreira Rodrigues Neto 8ºBM. 18/07 
João Pedro Benício da Silva Lima 6ºCT. 19/07 
Victor Hugo Pereira Freitas 7ºCT. 21/07 
Bruno Magalhães Oliveira 7ºBM. 21/07 
Iasmim Domingos Pontes 8ºBM. 21/07 
Ítalo Ferreira Holanda 3ºCAM. 23/07 
Bernardo Soares Campelo 3ºIN.BM. 23/07 
Kauã Santos Martins 7ºCT. 23/07 
Paulyna Maria Silva do Nascimento 6ºAM. 25/07 
Arthur Nunes Carioca 1ºIN.AM. 25/07 
Mariana Mendes Martins 7ºCT. 27/07 
Matheus Willian Vieira Souza 3ºIN.AM. 27/07 
Letícia Del Rio de A. Vasconcelos 8ºCT. 28/07 
Dhenzel Lima Ribeiro 9ºAM. 30/07 
Luiz Arthur Moura Maia 4ºIN.BM. 30/07 
João Pedro Monteiro Uchôa 4ºIN.AM. 30/07 
Nícolas Santos Reis 3ºCBT. 31/07 

(44) 

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

Adeildo Batista   Prof. de Química  - 07/07 
Irislane Lima  Prof. de Inglês (Cczinho) - 11/07  
Luciflávia Lucas  Prof. de História  - 14/07 
Jederson Silva  Porteiro   - 22/07 
Renízio Albuquerque Prof. Português  - 25/07 
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