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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 Conselho Estadual de Educação (CEE) emitiu Parecer Nº 205/2020, 22 de julho de 2020, orientandoas 
instituições de ensino a darem continuidade às aulas remotas até 31 de dezembro de 2020, “por 
precaução,preservação da vida dos alunos, professores e familiares”. O documento é direcionado à Educação 
Básica: Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio do nosso Sistema de Ensino do Estado do Ceará. “Esta 
orientação se firma nos princípios da equidade, flexibilização, inclusão e identifica meios legais e pedagógicos para 
impedir a suspensão do calendário letivo, a reprovação, o abandono e até a evasão escolar”.Planejam a volta às 
aulas com dias ou semana de aulas presenciais e dias aulas à distância. A Educação Infantil com 800 horas anuais e 
Ensino Fundamental e Médio com 200 dias letivos. E, o ENEM foi transferido para janeiro de2021.

O CEE estabeleceu uma comissão relatora para orientar as instituições de ensino a buscar estratégias para 
este momento. O objetivo é evitar maiores prejuízos para estudantes, familiares e trabalhadores da área de 
educação, além de manter a continuidade dos processos de ensino.

Haja vista que sem uma internet de qualidade; os computadores travam, não visualizam as aulas; os 
professores tentam ensinar por meio de uma tela, não tiram as dúvidas dos estudantes referentes aos conteúdos de 
ensino; os alunos não entendem o que o professor explica; os educandos resolvem as atividades por via on-line 
pelo celular, ou ficam dependente do compartilhamento do celular dos pais, apesar das distrações tecnológicos; e 
outros não possuem equipamentos adequados para o ensino remoto.

Desde a suspensão das aulas presenciais, pelo CEE, medida importante para a manutenção do isolamento 
social (18.mar), os professores do Cc iniciaram as aulas pelas trilhas do Sistema Positivo de Ensino, buscaram a 
adaptação, se reinventaram, se aproximaram e aderiram à cultura digital, ensino à distância EAD, em seguida 
disponibilizando on-line. Até o dia 30 de julho foram produzidas e postadas 1.400 atividades “on line” no site do Cc. 
Continuamos nos preparando para um ensino durante e após esta pandemia COVID 19.

Precisamos ficar atentos! As crianças são ativas com os estudos em casa ou só no ambiente escolar? Será 
que os alunos voltarão os mesmos, como antes? Basta verificarmos que sem o acesso à educação os educandos 
ficam sem o futuro pleno que é realizado através dos estudos. Podemos nos adaptar e criar modelos e posturas 
sociais. E tudo indica como possibilidades que novas janelas estarão se abrindo para este mundo e sinalizando 
novos rumos, outras ideias e mudanças a começar por nós na escola e também na família, senão na sociedade!... 
Vamos viver para presenciar, compartilhar desfrutar a vida. Somos protagonistas e cautelosos!...

#ISOLAMENTO SOCIAL

#EVITE AGLOMERAÇÃO

#USE MÁSCARA #LAVE AS MÃOS

MUDANÇAS  &  NOVOS  RUMOS

Papo saúde - Neste mês a enfermeira de nossa escola Aldeane Monteiro  
promoveu através de um vídeo,  divulgado em nossas redes sociais e grupos de 
whatsapp, mais um papo sobre saúde com alunos e pais conversando sobre a 
COVID-19. Desde o início da pandemia, nossa escola, através de ações em 
saúde, compartilhando com a presença da equipe multi-profissional, que vem 
ministrado uma série de ações  conversando a respeito deste assunto: como 
e v i t a r  a  p r o p a g a ç ã o  d e s t e  s u r t o  e m  n o s s a  c o m u n i d a d e .
 O vídeo entitulado Papo Saúde trouxe os índices do nosso município e  
capital, em números gerais e ocupação de leito na região; tirou dúvidas a 
respeito do tema, bastante discutidos no momento como: teste-rápido e a 
produção  da vacina, como também alertou à comunidade escolar  sobre outras 
medidas preventivas importantes nessa época: combate à dengue, que tem 
sofrido uma elevação de casos, em meio a pandemia   de   coronavírus,   além    
disso, foi  destacado  a  importância  da vacinação. Feito  um  convite   para   
que   os   grupos prioritários  visitem  a  UBS  
 e vacinem-se contra a Influenza.
 A  partir  destas    ações,   as  quais a 
escola   continuará   mantendo   o    dialogo, 
conscientizando a família ceceista; contribu-
indo  assim,  para   melhoria  da  situação de 
saúde e da qualidade de vida para um retorno 
cauteloso às atividades escolares dos nossos 
alunos.  //  Cascavel: Confirmados: 1.214;  
Curados: 1.041; Óbitos: 83 até 28/jul/2020.
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  RAPIDINHAS  RAPIDINHAS    RAPIDINHAS  

 Nasceu no dia 7 de julho, às 15h40, no Hospital 

Eugênia Pinheiro, em Fortaleza, Ian Levi Gondim 
Braga, com 4.584 Kg, 54 cm, primogênito da 
professora ceceísta de geografia Lidiane Coelho 
Gondim Braga e Adonias Braga Nobre. 
Comunidade ceceísta externa mensagens de 
alegria pelo nascimento do bebê ! 
 

 Os professores de geografia: Francisco 

Adriano Silva de Freitas e Elnatã Silvestre da 
Costa são os substitutos da professora Lidiane 
Coelho, ´por quatro (4) meses de licença gestante 
(13.jul). 
 

NOTAS DE FALECIMENTO 
GUILHERME SÁVIO LOPES CAZUZA - Nasceu 
em Cascavel em 13.ABRIL.1994. Filho de 
Raimundo Cazuza da Sousa e Analeide Lopes 
Cazuza. Faleceu em 17 de julho de 2020 (SEX), 
vítima de corte provocado por "cerol de linha de 
arraia" - quando retornava da faculdade -, pilotando 
motocicleta na CE-040, próximo ao acesso à cidade 
de Pindoretama. Cursava Engenharia na 
UNIFANOR. Estudou no Colégio Cascavelense/Cc 
do 2º Ano Inicial ao 2º Ano do Ensino Médio (2002-
2011). Nossas condolências à família e amigos 
enlutados. In: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ 

10.jul.2020 / Foto e Biografia: arquivo Cc 2002. 
Foto atual: https://www.facebook.com/ 2020. 

                           
                       Foto arquivo Cc 2002.                                     Foto Facebook 2020. 

JOSÉ ERILEUDO SOUZA CARVALHO 

 
Faleceu em Fortaleza no dia 
12/JUL/2020. Diagnosticado com 
Lúpus eritematoso sistêmico  e 
Coronavírus: Covid19. Nasceu em 
Cascavel em 23 de julho de 1980. 
Filho de Pedro Freires Carvalho e 
Maria Souza Carvalho. Casado 
com Alice Vitoriano, duas filhas. Ex-
Aluno do Colégio Cascavelense 1º 
e 2º anos do ensino médio noturno (2000 - 2001). 
"Aqueles que amamos nunca morrem, apenas 
partem antes de nós". Comunidade ceceíssta. 

 

“A única maneira de estarmos 
juntos agora é sem aglomeração”.  

         Dr. Drauzio Varella, paulista (1943 -  ) 
 

“... e se puder, permaneça em casa!” 

OLIMPÍADAS ESCOLARES 
 
 

 

◙ 16ª OBMEP 2020: 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  Olimpíada  Brasileira  de 
Química Jr 2020: Realizada   anualmente   para  

alunos  do  ensino  fundamental  
dos 8º e 9º Anos dos turnos 
manhã e tarde; foram inscritos 
gratuitamente pela coordenação 
do Colégio Cascavelense/Cc 
para a 13ª Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior. A professora de 
química Luana Ramires ministrará “aulas remotas” 
preparatórias, para os alunos inscritos. A data das 
provas será informada pela coordenação. Fiquem 
atentos!. A OBQJr será constituída por duas 

fases: sendo a primeira, entre os dias 14 e 15 de 
agosto (sex/sab) de “forma remota”. O aluno 
inscrito vai fazer em sua casa. Na segunda fase em 
setembro será em local, data e horários determinados 
pela Coordenação Nacional. 
Saiba mais: http://www.obquimica.org/calendario/index/nacionaisobqobqjunior-e-onneq 

 
 

ESCRINIO DO RISO 
O Professor: Por que é que em triangulo é 
isósceles? 
Aluno: Porque o nome é coisa com que se dão 
a conhecer os objetos. 
In: 19 de Outubro - Órgão Estudantal. Fortaleza: ano I, nº4, 10.ago.1891. p.4 

 
 

ENEM : As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, 
anunciou o Ministério da Educação (MEC) em (8.jul); o novo 
cronograma do Enem prevê: 

 Provas impressas: 17 e 24 de janeiro  2021, para 5,7 milhões 

inscritos. 

 Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro 2021, para 96 mil 

inscritos. 

 Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro 2021 (para 

pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura). 

 Resultados: a partir de 29 de março 2021.  

  
 

 Foto arquivo Cc 2002 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
https://www.facebook.com/
http://www.obmep.org.br/destaques.DO?id=699
http://www.obquimica.org/calendario/index/nacionaisobqobqjunior-e-onneq
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-educacao/
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“CcZINHO: BLITZ DA SAUDADE": 
Coordenação e professoras do Cczinho: da 

Educação Infantil turmas: 4 e 5 anos do Colégio 
Cascavelense/Cc - entregaram (Drive True) 
material didático neste período de isolamento 
social, preservando a sociabilidade emocional e 
educativa da escola & aluno/família. (15.jul.2020). 

 
“vai dar certo certo!”  -  Foto: Camila Bessa e Gislene 

         
   “Você faz Falta”  -   Foto: Camila Bessa e Gislene 

 

PROJETO  LER  Cc 1ª FASE 
Livro Paradidático: “SERRA DA MATAQUIRI” 

 

     Durante as aulas remotas a 

professora Karol Pontes deu a 
continuidade da finalização do 
Projeto Ler Cc da primeira fase 
referente ao livro paradidático 
SERRA DA MATAQUIRI através do 
Google Meet, apresentando a obra e 
explicando o preenchimento da 
FICHA DE LEITURA sobre o mesmo 

que foi postada para as turmas dos 6° anos A, B e C no 
Google Classroom, que valerá como aproveitamento 
participativo (AP) da 1ª etapa. De acordo com o 
recebimento das fichas citaram as seguintes lendas mais 
lidas: “O gato”; “Mãe da lua”, “Serpente gigante”, “O 
lobisomem”, “A caipora”, “Procissão das almas” e “O Rio 
Malcozinhado”. Com grande alegria as turmas 
finalizaram o projeto LerCc no mês de julho, mas ainda 
será utilizado em algumas atividades durante a 2ª etapa 
com a professora. 

“Olá pessoal! Sou o João Emanuel de Almeida Ribeiro, 

tenho 11 anos, e faço 6° ano C aqui no Colégio 
Cascavelense. Hoje eu quero falar um pouco sobre o 
livro paradidático Serra da Mata Quiri. O que chamou a 
minha atenção da obra foi a criatividade das lendas, 
porque elas contam histórias que eu nunca tinha lido, e 
nunca saberia, que as lendas existiriam se os escritores 
não tivessem nos repassados através da leitura. A lenda 

que eu mais amo é da “Procissão das almas”. É uma 
história muito conhecida em Cascavel. Segundo a lenda, 
conta que a noite as almas saem do cemitério direto para 
a Igreja Matriz para rogar a Deus. Vou ler de novo... 
Achei a história muita divertida. Quero aproveitar a dar 
créditos de agradecimento aos meus pais e a professora 
Karol que me motivam a ler e produzir textos, aos 
escritores Airton Dias, Milsom Almeida e ao querido 
diretor da nossa escola Evânio Reis Bessa que sempre 
dão apoio aos nossos estudos.”       (João Emanuel 
Almeida Ribeiro – 6°ano C) 
 

“O livro paradidático “Serra da 

Mataquiri” conta várias histórias 
lendárias de antigamente na 
cidade de Cascavel. E, a história 
que mais gostei foi da “A 
caipora”, porque ela gostava de 
proteger os animais dos 
perigosos caçadores. Essa lenda fala de uma índia anã 
com cabelos e orelhas pontiagudos. Na língua tupi a 
palavra “caipora” significa "habitante do mato". Quando 
ela sente algum Caçador entrar na floresta com 
intenções de bater em animais ela solta um grito 
assustador que faz todos os homens saírem da floresta. 
A intenção da caipora é cuidar dos animais e proteger o 
ambiente da natureza, mas diz a reza lenda que a força 
dela é  maior nos dias Santos e nos finais de semana.” 
                                     (Heitor Rodrigues de França 6º B) 
 

Crie o hábito da leitura: 

    A leitura é muito importante 

para nossas vidas, porque traz 
diversos benefícios para a vida 
social e profissional, ajuda 
também no cotidiano que pode 
melhorar na aprendizagem 
escolar.  

Através do ato de ler poderá trazer diversos 
benefícios para a todos um desenvolvimento intelectual e 
mental, melhora ao expressar ideias e opiniões; auxilia 
no aprimoramento da escrita e na ação de interpretar 
textos. Vejam! Existem muitos benefícios que a prática 
de ler pode trazer na sua vida estudantil.  

Então, seja você um leitor! Aproveite a facilidade 
da leitura pela internet, adquire um livro a fim de 
melhorar o seu cotidiano com o ato de praticar os vários 
pontos positivos que um livro pode lhe proporcionar, logo 
gerando o hábito da leitura.     (Maria Eduarda Rodrigues 
7°A) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos: Arquivo Cc 2020 - Karol Pontes. 
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CRONOLOGIA DO  NOVO CORONAVÍRUS-II 

  >>>....continuação da edição anterior: jul2020.  
 

  [1 a 6.jul] Avaliações do Conhecimento AC2: 

Ensino Fundamental II  e Médio (6º Ano Final  ao 

3º Ano do Ensino Médio). Circular nº 11. 
  [2.jul] O Congresso Nacional promulgou a 
Emenda Constitucional 107, decorrente da PEC 
18/2020, que adia as eleições municipais de 
outubro para 15/29 (dom) novembro: 1º/2º turnos. 
  [6.jul] Fase 2 do Isolamento Social: Aberto o 
mercado das frutas, comércio.  
  [8.jul] O Ministério da Educação - MEC  anunciou o 
cronograma do Enem 2020:(dom) 17 e 24 janeiro.  
  [9.jul] Cascavel em nível-2 do isolamento social.        
  [13 a 17.jul] Avaliações do Conhecimento AC2 do 
Ensino Fund. I (2º ao 5º Ano Inicial). Circular nº 14. 
  [15.jul] Há quatro (04) meses foi registrado o 
primeiro óbito em Cascavel. Hoje contabilizamos: 
Confirmados: 1.100, curados: 942 e  81: óbitos. 
Média/diária óbito: 0,67. 
  [15- 31.jul] Entrega “Drive Thur” aos pais de 
alunos e as apostilas/material do Sistema Positivo 
de Ensino para o 3º Semestre letivo. 
  [16.jul] Quatro (4) meses de paralização das aulas 
virtuais no Ceará. Decreto nº 33.510, 16.mar.2020. 
Situação de emergência em saúde (...) 
enfrentamento e contenção...   Camilo S. Santana. 
   [23.jul] – Conferência “lives” CREDE-9 Horizonte. 
Participaram: Escolas Públicas e Privadas, 
Gestores e Professores de Cascavel. 
   [24.jul] Municípios da RMF: Macrorregiões do 
Sertão Central e Litoral Leste seguem para a 
primeira semana da Fase 2. 
  [27.jul] Governador Camilo diz que “Aulas 
Presenciais” estão fora da 4ª fase de reabertura. 

  [27 a 30.jul] Avaliações do Conhecimento AC2, 

da 2ª etapa, do (6º Ano do Ensino Fundamental ao 
3º Ano do Ensino Médio). Circular nº 17. 
   [28.jul] O Conselho Nacional de Educação (CNE) 
recomendou aos sistemas de ensino de todo o País 
a flexibilização do controle de frequência escolar no 
retorno às aulas presenciais e a garantia aos pais 
para decidir sobre a volta dos filhos à escola. 
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AN I V E R S AR I AN T E S  D E  AG O S T O  
Jose Manuel Rocha Ribeiro de Brito 3ºCAM. 01/08  

Ryan Adriano Evangelista 7ºCT. 01/08 

Carlos Henrique Vitoriano Gabriel 7ºCT. 02/08 

Thyrse Oliveira Santana 9ºBM. 03/08 

João Pedro Faustino M. Ribeiro 9ºAM. 04/08 

Flávia Conde Amaral  6ºAM. 04/08 

Vivian Maria Monteiro Alves  INF.III 04/08 

Maria Rocha Farias 2ºIN(A). 04/08 

Ângelo Bruno Moraes e Silva 6ºBM. 05/08 

Francis Everett Pearson V 9ºAM. 05/08 

João Victor Holanda Silva 2ºCAM. 05/08  

Ariadne dos Santos Theocharopoulos 1ºIN(A). 05/08  

Clara Costa Almeida 9ºAM. 06/08 

Davi Aquino Pontes 3ºIN(A). 06/08  

Laercio Nascimento Holanda Filho 2ºIN(A). 06/08  

Mariana Monteiro Nascimento 8ºCT. 06/08  

Murilo Juan Matos Nunes 5ºIN(B). 07/08 

Pedro Victor Ferreira de Araújo 2ºIN(A). 07/08 

Isabella Sousa de castro 7ºBM. 08/08 

João Victor Ramos Calisto 6ºBM. 08/08 

Maria Clara Carvalho Ferreira 9ºAM. 09/08 

Sófia Ferreira de Oliveira 4º IN(A). 09/08 

Sophia Mendes de Lima Pacheco 4º IN(A). 10/08 

Maria clara Rocha Silva N. Rabelo 5º IN(B). 12/08 

Yuri Carneiro Sampaio 5º IN(B). 12/08 

Arthur Deivi Ferreira Ibrahim 3 IN(B). 12/08 

Guilherme Lourenco Pereira 8ºAM. 12/08  
Ryam Augusto Farias Rocha 6ºBM. 13/08 

Vitória Kelly Soares Rodrigues 8ºCT. 13/08   
Ângelo Antônio Queiroz Silva 5º IN(B). 14/08 

Manuela Moreira Carneiro 8ºAM. 15/08 

Samuel Issacar Silva Soares 8ºCT. 16/08 

João Arthur Borges da Penha  INF.III 16/08 

Luan Victor Saturnino da Rocha 6ºAM. 17/08  

Kevin Ribeiro Martins 6ºBM. 17/08  
Davi Gomes da Silva 9ºCT. 17/08  
Samuel Gomes Moura 1ºIN(A). 17/08 

João Paulo cândido Lopes 7ºAM. 18/08 

Maria Clara Ramos Calisto 4º IN(A). 18/08 

Pedro Eduardo Ramos Calisto 4º IN(A). 18/08 
Sófia Vitória de Aquino Goncalves 3º IN(A). 20/08 

Bruno Emanuel de Paula Oliveira  INF.V 20/08 

Maria Dafne Holanda da Costa 5º IN(B). 20/08 

Maria Helena Nascimento de Morais 3º IN(A). 24/08 

Emily Samella de Souza Lima 8ºCT. 24/08 
Geovanna Lima Dias 3º IN(B). 25/08 
Maria Eduarda Freitas Regis Xavier 7ºBM. 25/08 

Vitória Ranna Chagas de Lima 8ºBM. 25/08 
Giovanna Lima Rocha 7ºAM. 26/08 
Marina Brito Paz  5º IN(B). 26/08 
Kaylane Melre da Silva 3ºCBT. 26/08 

Pedro Henrique Vieira da Silva 9ºAM. 27/08 
Any Beatriz Felix Roque 7ºBM. 28/08 
Isabela Raimo Alencar Câmara 2º IN(B). 28/08 
Raul Roque Ibrahim  INF.V 29/08 
Miguel Ângelo Monteiro Silva 9ºBM. 30/08 
Kauan Oliveira Ângelo 7ºAM. 30/08 
Joaquim Guilherme da Silva Pinheiro 8ºAM. 30/08 
Maria Eduarda Holanda Amorim 4º IN(B). 30/08 
João Levy Gondim Sena 7ºAM. 31/08 
Manuela Oliveira Meschick Sousa 5º IN(B). 31/08 
Romulo Silva Monteiro 2ºCBT. 31/08 

Anna Vitoria Reinaldo Rodrigues 2º IN(A). 31/08 
 (63) 

P R O F E S S O R E S & FUNCIONÁRIOS 
Mario Henrique  (Contador).       - 06/08 
Gleison Valente (Aux. Serviços).              - 08/08 
Leonara Bernardo (Prof. Infantil V).              - 17/08 
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