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O RETORNO ESTÁ SOB ANÁLISE!...
COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identiﬁcado pela primeira vez em
dezembro de 2019, em Wuhan, na China. No Brasil, o primeiro caso em São Paulo, homem de 61 anos [26.fev]; no
Ceará [15.mar] e em Cascavel foi uma idosa [19.mar]. Em decorrência da situação de emergência no Estado do
Ceará foram tomadas medida para combater a proliferação da epidemia pelo Decreto Lei Nº 33.510 [16.mar]. No
dia seguinte, foram suspensas as atividades escolares no Cc. No período de 18 a 31 de março, os alunos
passaram a resolver as atividades disponibilzadas pelos professores nas trilhas do Sistema Positivo de Ensino.
A epidemia tomou mais força e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino-(Sinepe-CE) publicou
circular Nº 005/2020 [30.mar] recomendando antecipação das férias para 1º de abril em todos os níveis de ensino.
O Governador do Ceará decretou “Estado de Calamidade Pública” [3.abr]. No retorno das férias antecipadas
[4.mai-seg], o Sistema Positivo de Ensino e o Colégio Cascavelense/Cc iniciaram as aulas nas modalidades
“remotas/virtuais” como suporte para o aprendizado de todos os alunos. Neste período fortalecemos a parceria
com os pais focando a importância destes recursos tecnológicos para o ensino e aprendizagem dos nossos
alunos.
De acordo com a lei sancionada, pelo presidente Jair Bolsonaro, e publicada no Diário Oﬁcial da União
(DOU) no dia 19 de agosto, as escolas de ensino fundamental e médio poderão descumprir os 200 dias letivos,
desde que cumpram a carga horária mínima anual exigida na lei LDB. 9394/96, que são 800 horas de aula por ano
e Educação Infantil: carga horária mínima 200 dias letivos.
Em nota, o Sindicato (Sinepe-CE) informou que defende o retorno imediato das aulas presenciais e que
os pais tenham o direito de escolher se as aulas serão presenciais ou remotas.
Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral especíﬁco para prevenir ou tratar a COVID2019.
Os médicos e autoridades da OMS Mike Ryan e Tedros Adhanom Ghebreyesus; aﬁrmam que o
relaxamento das medidas de distanciamento social explica o salto no número de casos. Eles acreditam que, com
a redução de restrições, a população também voltou a adotar velhos hábitos, sem medidas de proteção:
aglomeração, sem máscara...
Nós, pais e educadores, somos obrigados a manter compromissos sólidos, que garantam nosso esforço,
com objetivo consciente e planejado para o retorno à escola com atividades e acompanhamento efetivo de saúde
e educação. Assim venceremos juntos como parceiros compromissados. Não dá para esquecer o que
apredemos nestes (5) cinco meses e meio de pandemia. O retorno está sob análise!..
Fontes:https://www.paho.org/pt/covid19// // https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade //diariodonordeste // OMS.Org Mundial de Saúde

#ISOLAMENTO SOCIAL #USE MÁSCARA

#LAVE AS MÃOS #FIQUE EM CASA # NADA SERÁ COMO ANTES # VAI PASSAR #VAMOS NOS PRESERVAR #EVITE AGLOMERAÇÃO
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BUMBA-MEU-BOI – CcZINHO 2020
Professoras e coordenadoras do CcZinho manteve a tradição do
"Bumba-meu-Boi Cc", apresentando pelo modo "remoto/virtual", neste
período de pandemia coronavírus. Este é um tradicional evento
folclórico do Colégio Cascavelense-Cc com músicas, dramatização e
danças... (desde 1993): 22.ago.2020 - Dia do Folclore. [Assista à nossa
apresentação: 10min28seg]. "Sua Educação é Sua Herança!".

Novo Normal.........................................pg. 03
Olimpíadas........................................... pg. 02
Rapidinhas .......................................... pg. 02

‘‘

‘‘Sua educação é sua herança

Acesse o vídeo ´´Boi Cc´´ no facebook, instagram e youtube
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FESTA DO NENÉM - A Casinha Feliz festejou
o aniversário do membro mais novo da família: o
NENÈM, que fez o “1º ANINHO”. Os professores e
alunos do 1º Ano Inicial do Colégio CascavelenseCc festejaram esta data com os amiguinhos. A linda
festança foi no pátio da escola, onde se
encontraram com as professoras Rejane, Sâmia,
Neide, Jôse e as coordenadoras Lídia e Gislene e
foram agraciados com uma lembrancinha!... "A
Educação é Sua Herança!" (12.ago.2020). (Fotos ▼)
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OLIMPÍADAS ESCOLARES
◙ 16ª OBMEP 2020:

Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas + Privadas foi
adiada mais uma vez por causa da epidemia da
coronavírus. As provas somente serão realizadas
quando todas as escolas tenham retornado às
aulas presenciais. Esperamos ter um calendário
definido muito em breve. As inscrições feitas até o
momento continuam valendo e as regras não
sofreram alterações.

◙ 13ª OBQJR - Olimpíada Brasileira de

Química Jr 2020: Os alunos resolverão o exame
de forma remota nos dias 11 e 12 de setembro
(sex. e sab.) em sua residência usando aplicativo
instalado em seu celular, computador ou tablete.
(aplicativo do exame já está nas lojas de
app Android e Apple aguardando a autorização da
OBQJR para liberar – APLICATIVO PNOQ).
Todos os alunos ceceístas das turmas do 8º e 9º
Ano Final, turnos manhã e tarde, foram inscritos.
Assistam às aulas remotas preparatórias da
professora de química Luana Ramires.

 Feliz Dia do Estudante Educação Infantil – As
professoras do Cczinho e do 1º Ano Inicial
comemoraram “O Dia do Estudante” pelo modo
remoto, enviando mensagem para todos os alunos ”
- 11 de agosto.

NOTA

DE

FALECIMENTO

SANDRA MARIA DA SILVA RODRIGUES
Cascavel 21.mai.1965 - Fortaleza 26.ago.2020.
Filha de Maria Augusta Rodrigues
e Luiz de Sena Rodrigues.
Professora da Educação Infantil
do Colégio Cascavelense/Cc
1997-2015.
Comunidade ceceísta externa
sentimentos à família enlutada.
No dia seguinte, foi sepultada no
Cemitério São José em Cascavel.

ESCRÍNIO DO RISO
Na aula de Físico-Química:
O professor pergunta para a Mariazinha:
- Menina, o que significa a fórmula H2SO4?
E a Mariazinha diz:
- Eu sei ! Eu sei ! Está aqui professor, na ponta
da língua...
E o Joãozinho, mais rápido dá uma palmada na
cabeça da Mariazinha dizendo:
- Cospe ! Cospe que é ácido sulfúrico.
Fonte: http://www.explicatorium.com/humor-na-escola.html / 23.ago.2020
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CRONOLOGIA DO NOVO CORONAVÍRUS-III
>>>...continuação da edição anterior: agosto.2020.
[4.ago] – Professora Luana Ramires ministrou a 1ª
aula remota preparatória para a 13ª OBQjr para
alunos do 8º e 9º Anos dos turnos manhã e tarde
(Saiba mais: pág 2).
[10-14.ago] #Circular nº 21 Avaliações do
Conhecimento AC1 da 2ª Etapa Ensino
Fundamental I (2º ao 5º Ano Inicial).
[12.ago] Aniversário do 1º Aninho do NENÉM da
Casinha Feliz/CcZinho.
[13-14.ago] – CANCELADA: 13ª Olimpíada
Brasileira de Química Jr. (Saiba mais: pág 2).
[18.ago] Cinco (5) meses de paralisação das aulas
virtuais no Ceará. Decreto nº 33.510, 16.mar.2020.
Situação de emergência em saúde (...)
enfrentamento e contenção da infecção humana
pelo Coronavírus. Gov. Camilo Santana. Vídeo
aulas Remotas Postadas em 99 dias letivos: (Cczâo
+ CcZinho) aulas: 1.854; Tempo de gravação
76.400 minutos; média/tempo da aula: 41min20seg.
Aulas Síncronas: 123 videoconferências.
[24 a 27.ago] – #Circular nº 27 > Avaliações do
Conhecimento AC2, da 2ª etapa, para: (6º Ano do
Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio).
#Circular nº 29 > 2ª Chamada das Avaliações do
Conhecimento AC1, da 2ª etapa, para: (2º Ano ao
5º Ano, turmas A e B. do Ensino Fundamental I –
CcZinho.
[21.ago] – Publicado na mídia o Calendário de
Entrega de Boletim Escolar aos Pais/Responsáveis
[25.ago a 02.set] – Entrega do Boletim Escolar do
1º Semestre Letivo: jan/mai2020*. “Drive Thru”
(dentro do carro). * mês de abril com Férias
Escolares antecipadas.
[28.ago] Há (5) cinco e (13) treze
dias foi
registrado o primeiro óbito em Cascavel. Estatística
da pandemia Coronavirus: Confirmados: 1.425;
Suspeitos 85; Isolamento: 281; Internados: 3;
Curados: 1.262 e 84: óbitos. Média/diária óbito:
0,56. Fonte: https://www. cascavel.ce.gov.br/campanha.php?id=1

Fora de Área
A menina chegou em sua nova casa, e
antes mesmo de entrar, verificou se o seu celular
ainda estava com seus dados móveis. Ao
desbloquear o aparelho, a primeira mensagem que
chegou na barra de notificações foi “fora de área”.
O que a deixou paralisada por alguns minutos, e foi
tentando entender o que estava acontecendo ali.
Ela se virou para sua mãe e perguntou como
poderia viver sem internet, como publicaria em seu
instagram fotos em sua nova casa? Como manteria
contatos com seus amigos que ficaram na antiga
cidade? Como iria fazer uma live no snapchat
falando sobre seu bairro? De onde iria tirar as
ideias de decoração para o seu quarto sem o
Pinterest?
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Ela estava desesperada, logo perguntou
tudo novamente a sua mãe que estava ocupada,
organizando as caixas, sem dar muita atenção aos
questionamentos da filha. De repente numa
daquelas caixas tirou um livro e o entregou à
menina, que logo fechou a cara ao ler o título dele:
“Como viver sem internet”.
Sua mãe sorriu, pois tudo fazia parte de um
plano bem elaborado para desconectar da sua filha
por uma semana. Enquanto o roteador da internet,
a televisão e entre outros eletrônicos da casa não
chegavam. Afinal, por mais que não gostasse de
admitir, a mãe também não vivia sem seu vício, a
internet.
Ana Letícia – 8°Ano Final-C/tarde.

Novo Normal
Diferente de todas as manhãs, em que eu
acordava serena, sem qualquer perspectiva. logo
ouvi sussurros do andar de baixo. Eram meus pais
conversando, um pouco preocupados, sobre a
chegada de um vírus que se desenvolveu no outro
lado do mundo que está se espalhando por
diversos países do planeta. “Coronavírus”, era a
única coisa que se argumentava na conversava.
- Eu vi na TV, que logo, logo chegará no
Brasil - diz meu pai preocupado
- Eu também vi na internet, várias notícias
sobre isso - disse minha mãe.
E a conversa só estendia a cada instante.
Nas redes sociais esse era o assunto do momento,
na televisão era a única coisa que se comentava,
pois era o assunto que saía da boca das pessoas.
De repente tudo mudou. As aulas escolares
foram canceladas, comércios fechados, empregos
removidos, ruas desertas e pessoas isoladas em
seus lares.
No meio dessa turbulência de informações,
a tecnologia que é para muitos, passa-se
despercebido, tornou-se notória e indispensável.
Através dela obtivemos as informações, o aumento
da comunicação, que nos possibilitou vivenciar o
“O NOVO". Aulas remotas, videoconferências,
e-mails, redes sociais, tornaram-se as palavras
mais utilizadas atualmente. Diversas mudanças
surgiram, e grandes perguntas apareceram.
- Quanto tempo isso vai durar?
- Quando vamos poder nos ver novamente?
Mas de uma coisa eu tenho certeza, que
através da tecnologia estamos nos adaptando ao
“novo normal”.
Yohanna Américo – 8°Ano Final-C/tarde.
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Fábulas:
O cachorro humilhado pelo gato
Era uma vez um cachorro que tinha tirado
nota baixa na prova, seu colega gato que tirou
acima da média, muito malvado, pegou sua prova
e mostrou para todos da sala dizendo:
-Que burro! Hahaha. Os gatos são mais
inteligentes que os cachorros de fato.
Depois da humilhação que o cachorro passou,
quando acabou a aula, logo o gato continuou:
-Vamos pessoal, vou levar todos para brincar
em minha casa, exceto o cachorro, claro: burros
não são bem vindos.
Ao chegar em casa triste, decidiu estudar
bastante para a próxima prova. Depois de alguns
dias, enquanto estudava, o gato brincava e não
ligava para a prova que estava por vir. Chegou o
dia da avaliação, e todos fizeram normalmente. O
cachorro „tava’ muito tranquilo, sabia de todas as
respostas, já o gato estava muito nervoso e não
conseguia responder quase nada. O resultado
chegou, e o cachorro ficou muito feliz, pois tirou
nota máxima. Infelizmente aconteceu o contrário
com o gato, triste e cabisbaixo falou com o
cachorro:
-Pode me humilhar agora, eu mereço.
Para a surpresa dele, o cachorro respondeu:
- Não vou fazer isso, não gostei quando fez
comigo e sei que você também não gostaria, mas
podemos ser bons amigos e estudar juntos se
quiser, contanto que nunca mais repita isso com
ninguém.
E o gato agradecido pelo seu ato de bondade
respondeu:
-Obrigado, prometo não fazer isso jamais a
ninguém, aceito a proposta de estudarmos juntos
e sermos amigos.
Moral da história: “Trate os outros como
você gostaria de ser tratado.”
Jeyze Canuto – 6° Ano Final-A/manhã.
“Sua

Educação é Sua Herança”
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