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Nesta Edição: 4 páginas

Sua educação é sua herança
‘‘

‘‘

 COMO SERÁ O FUTURO NORMAL

 

O canal do youtube do Colégio Cascavelense atingiu a marca de 
mais de 3.000 videoaulas postadas.
 Isso demonstra o compromisso e a dedicação do Colégio 
Cascavelense e de seus docentes para não deixar de transmitir o 
conhecimento aos nossos alunos.
 As aulas não deixaram de acontecer, apenas mudamos o 
ambiente e a forma de acesso. Seguimos trabalhando para levar da 
melhor forma o conhecimento a todos nossos ceceístas!

‘’Sua Educação é sua Herança’’

 -2020                         Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
As provas serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, anunciou o 
Ministério da Educação ( ) em (8.jul); o novo cronograma do Enem MEC
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).

 Desde 17 de março, no 40º (quadragésimo) dia letivo do ano 2020, até hoje (30.out), já 

contabilizamos oito (8) meses e treze (13) dias de paralisação das aulas presenciais no Colégio 

Cascavelense/Cc. As férias escolares, do meio de ano, foram antecipadas para o período: 1.abr a 4.mai  

(33 dias). Em seguida (3.abr),  o governador do Ceará decretou “Estado de Calamidade Pública no Estado” 

para enfrentamento à pandemia COVID 19.  Em 4.abr, professores e coordenadores reuniram esforços 

para dar continuidade às aulas sem prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos ceceístas. 

Iniciaram as gravações das aulas remotas*, on-line pelo Youtube. 

Seguindo orientações do Conselho Nacional de Educação, o ano letivo 2020 será fundido com o 

ano letivo 2021. O Colégio Cascavelense, sempre ligado às decisões dos órgãos superiores, está 

adequando o calendário escolar 2021 com a finalidade de proporcionar o atendimento aos seus alunos.

   A parceria da Internet com a sala de aula convencional se integra de forma concreta com o ensino 

híbrido, mediando-se com o tradicional presencial e remoto. A escola agora é uma aliada desses recursos 

tecnológicos. Há alunos que conseguiram se superar, logo formaram grupos de estudos com orientação 

dos pais e com amigos se preparando para ENEM e vestibulares. Outros, com orientação dos pais,  já 

interagem com as atividades remotas: aulas, avaliações, tds, leitura de livros paradidáticos, olimpíadas 

estudantis (OBQJr, OBF e OBA). Apesar que o nosso objetivo ainda não foi atingido, mas nós, professores, 

estamos abrindo um caminho com rota convincente para o futuro. Vamos caminhando juntos!

 Ainda há muita estrada para caminharmos e vamos ingressando num mundo cheio de expectativas:                  

“O Novo Normal” com mudanças no mundo do trabalho, zelo com a saúde do novo viver familiar e 

comunitário, distanciamento entre os funcionários e amigos, gravações de aulas remotas em domicílio,   

aulas particulares on-line, e os pais compartilhando o espaço doméstico por mais tempo, e ainda temos que 

planejar nossas atividades para o ano que vem com posturas diferentes, eficazes, compartilhadas e com a 

certeza surgirá uma vacina retumbante superando o coronavírus-19. Em 2021 será diferente.                          

O novo normal nos aguarda. Estaremos prontos para os novos desafios.
(*)  Ensino Remoto - O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite a continuidade do sistema de aulas on-line até 

dezembro de 2020, caso seja opção das redes. //  In: Veja. A Lista, Veja 1.out.2020. Ed.2708, nº42., p.21.

 #JOVENS SE INFECTANDO  #ISOLAMENTO SOCIAL   #USE MÁSCARA  #LAVE AS MÃOS #FIQUE EM CASA     # NADA SERÁ COMO ANTES

# VAI PASSAR    # VAMOS NOS PRESERVAR   # VAMOS NOS PRESERVAR   #EVITE AGLOMERAÇÃO

A U L A S R E M O T A S

https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-educacao/
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  RAPIDINHAS   RAPIDINHAS    RAPIDINHAS  
 

 A Justiça Eleitoral 

disponibilizará no dia 15 de 
novembro/domingo no Colégio 
Cascavelense, cinco (5) sessões 
eleitorais no próximo pleito, que 
funcionarão de 7h às 17h; são 
elas: 72ª, 192ª, 213ª, 237ª e 272ª 
com 1.523 eleitores inscritos.  Fonte 

TRE.  

 SAS - 1º Encontro Presencial com os 

Coordenadores do Cc 
realizado em Fortaleza. Os 
coordenadores Gislene 
Gomes, Raimundo Costa e 
Pedro Paulo foram à sede do 
SAS para receber 
informações sobre a 
plataforma SAS-Cc 
(6.out.2020). 

 O Colégio Cascavelense 

fechou parceria com a 
Agenda EDU, Aplicativo que 
eliminará a Agenda Escolar Física para os alunos da 
Educação Infantil ao Ensino Médio.   
 Outra parceria digital foi fechada com o Google 

For Education que liberará dezesseis (16) 
ferramentas para melhoria do processo educativo. 

 DIA DA CRIANÇA - As professoras do Colégio 

Cascavelense/Cc da 
Educação Infantil ll, lll, 
lV, V e 1º Ano Inicial 
produziram várias 
“lives” gravadas em 
comemoração à 
semana da criança 
com brincadeiras, 
contação de história e 
competições para alegrar nossos pequenos nessa 
data tão especial. (12.out.2020). 

 Nasceu no dia 27 de outubro, Eliza Maria em 

Fortaleza às 2h33min, 2,350kg e 48cm, filha de 
Esthefânia Bessa e Jonatas Furtado. O Diretor 
Evânio e Gracita Bessa são vovôs pela quinta (5ª) 
vez. 

 Alunos ceceístas do 2º Ano Inicial ao                           

3º Científico, participaram no dia 26 de outubro da 
XXIII Olimpíada Multidisciplinar (avaliação remota), 
elaborada pela equipe de professores do Cc. Esta 
avaliação corresponde à AC2 da 3ª etapa. Neste 
ano, não haverá premiação. Comparada aos anos 
anteriores os resultados foram melhores! Parabéns.   
 

ESCRÍNIO DO RISO 
  Num exame oral de Biologia: 

“O que é defluxo ?” -  Perguntou o professor. 
O aluno respondeu: “É uma tempestade dentro do 
nariz”.         Fonte: O Cearense. Para matar o tempo. nº 257, ano XLIV,13.nov.1888. p.2 
 

 
 

   OLIMPÍADAS ESCOLARES 
 

◙XXIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA – OBA: 
Participam neste ano os alunos do 
2º ao 5º Anos do Ensino 
Fundamental-I/Cczinho, com 
coordenação dos professores: 
Denise, Eva, Irislane e Sílvia. Do            
6º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental; Cczão com 
coordenação dos professores Cleison Coutinho e 
João Paulo. Os alunos assistirão aulas remotas e 
resolverão a olimpíada conforme as instruções e 
nomas em domicílio, nos dia 12 e 13 de novembro 
(Qui e Sex).              Saiba mais: http://www.oba.org.br/site/ 
 

◙ XIII OBQJR - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

QUÍMICA JR. 2020: Alunos do 8º e 
9º Anos, turmas  A, B e C, 
participaram da FASE I - de forma 
remota -, nos dias 11 e 13 de 
setembro  (QUA e SEX; Professora 
de Química Luana Ramires e 
coordenação Teresa Santos e Camila Bessa. FASE 
II será realizada de forma remota em data a ser 
marcada pela coordenação geral da olimpíada. 

 Classificados para a FASE II da Olimpíada 
Brasileira de Química Jr – OBQjr – Total: 43 alunos.         
Saiba Mais:https://obquimica.org/noticias/index/obqjr-2020 
 

◙ XXI - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA OBF- 

[15.out] Professores de Física: Cleilson Coutinho e 
João Paulo ministraram aulas on-line preparatória da 
OBF-Olimpíada Brasileira de Física para os alunos 
do 8° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do 
Ensino Médio inscritos na primeira 
etapa. 
[17.out] -  Alunos ceceísta 
participaram da 1ª fase da OBF-
Olimpíada Brasileira de Física 2020, 
primeira vez em edição “on-line em 
domicílio”. 
 [31/10/2020 a 07/11/2020] - Etapa nova devida à 
competição online: inscrição de e-mail dos alunos 
habilitados para a Prova Especial Teórica. 
[28/11/2020] - (sábado) das 14h às 18h (horário de 
Brasília) - Prova Especial Teórica da 2ª e 3ª Fases.          
Acesse: http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/calendario 
 

◙ 16ª OBMEP 2020: Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas + Privadas               
foi adiada mais uma vez por causa 
da pandemia 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.     >> Saiba Mais: http://www.obmep.org.br/ 

 

http://www.obmep.org.br/
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CRONOLOGIA DO  NOVO CORONAVÍRUS- V 

>>>...continuação da edição anterior: SET. 2020. 
 

[1.out] às 17h50 Em Cascavel acumula 87 
falecimentos e incidência de casos confirmados 
1.545; Suspeitos 82; Internados 2; Isolamento 21. In: 

https://www.cascavel.ce.gov.br/ 

[2.out] – Diagnóstico Covid-19: Todos os 83 
ceceístas testaram “NEGATIVO”. Direção, 
coordenação, professores, funcionários que fizeram 
testagem da Covid-19 com profissionais da 
Secretaria de Saúde do Município. (Enfermeiro 
Responsável Iranildo Lopes).  
[8.out.] -  Cascavelense/Cc fizeram a entrega aos 
pais de alunos: a) Boletins de Notas da 2ª Etapa do 
corrente ano letivo 2020 e  b) Apostilas para a 4ª 
Etapa: outubro, novembro, dezembro e recuperação 
final. c) A “Minha Livraria” brindou aos alunos 
ceceistas com o livro paradidático do Projeto Ler Cc 
& Literatura Especial nesta última etapa letiva                  
(4ª etapa) >."Sua Educação é Sua Herança!". 
[12.out] às 14h30 na Rua Cel. Biá.  Veículo choca-
se com um poste/transformador da COELCE/ 
interrompendo o fornecimento de energia elétrica até 
às 17h do dia seguinte. Nesse período ficaram 
bloqueadas a produção e emissão das atividades 
remotas/on-line para os alunos ceceístas.   
[14.out]  Coordenações entregaram, nos turnos 
manhã e tarde, os boletins de notas e avaliações da 
2ª etapa aos pais/responsáveis, em anexo o livro 
paradidático para a última etapa do Projeto Ler Cc/ 
Extra 2020 (outubro, novembro e recuperação). 
[21.out]  Portaria Nº 039/ 21.out.2020: da Secretaria 
da Educação, Cultura, Desporto e Juventude de 
Cascavel: Artº. 1º Suspensão das aulas presenciais 
da rede pública e privada do ensino do município de 
Cascavel até 31 de dezembro de 2020. Art. 2º (...) 
permanecendo a realização dos trabalhos 
pedagógicos de ensino e aprendizagens junto aos 
alunos de forma remota. ass: Cleiton Pereira da 
Silva, Secretário de Educação. 
 

Saudade da Escola 

Saudade é solidão acompanhada de lembranças 

É recusar um presente que nos machuca 

E não ver o futuro que nos convida. 
Saudade é sentir que existe uma  esperança, 
onde  não existe mais. 
 

Saudade de minha escola querida, 
de rever amigos e professores 

Reviver momentos felizes e agradáveis. 
 

Saudades  das aulas, 
e da bagunça da volta do recreio, 
e das chamadas bruscas dos professores. 

E o que nos impedem disso acontecer 
é um tal vírus chamado coronavírus. 

(Yuri Gabriel N. Nepomuceno, 6°B) 
 

COMO OS BRASILEIROS USAM O CELULAR 
                Em pleno século XXI, os smartphones 

dominam as pessoas devido às inúmeras funções 
que tem a oferecer, seja como meio de comunicação, 
informação ou entretenimento. Não é difícil encontrar 
pessoas grudadas na tela do celular a maior parte do 
tempo. 
                Segundo os estudos, os smartphones 
continuam sendo o principal meio de acesso à rede: 
97% do público navega na internet utilizando um 
aparelho celular ( cerca de 71 milhões de pessoas ). 
Além disso, o levantamento aponta que houve 
acelerado crescimento do contingente que tem 
telefone móvel celular com a funcionalidade de 
acesso à internet e que esse processo foi mais 
intenso em áreas rurais. No Brasil, o app com mais 
usuários mensais em 2019 foi o whatsapp. O ranking 
é parecido com o global, com predomínio dos 
aplicativos do facebook. Entram aí programas de 
mobilidade, como o Uber e Waze, de compras, como 
o Mercado Livre e de Instituições financeiras, como o 
do Banco Caixa. 
              O cenário atual reforça a era da 
conectividade. Não temos como prever todos os 
caminhos que podem ser traçados pela evolução dos 
smartphones no futuro. Porém, os avanços 
tecnológicos nunca foram tantos e tão 

rápidos.                              (Larissa Morais Ló, 7°C) 
 

SAUDADE DA MINHA ESCOLA 
 

Minha escola começou com muita alegria 
Mas, logo no mês de março, chegou a pandemia. 
 

 Tive que ficar em casa 
              Acabou-se a graça. 

  Sem professores e sem amigos 
  Agora tive que ficar, 
  Aulas on-line todo dia 
  Até a vacina encontrar. 

 
Tia Karol chegava na sala 
Com um sorriso a compartilhar, 
Tia Lidiane depois vinha 
com várias tarefas a entregar. 

 
Ah, que saudade da escola 
Espero ela logo voltar, 
Para reencontrar os professores  
E um abraço apertado lhes dar. 
 

(Samuel dos Santos Pereira, 6°B) 

 
 

 

“O futuro dependerá daquilo que 
fazemos no presente”. - Mohandas 

Karamchand Gandhi (2 de outubro de 1869 – 30 de janeiro de 1948) 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/coronavirus
https://www.cascavel.ce.gov.br/
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LER CcZINHO: UM SER(TÃO) PATATIVA                   

Com grande entusiasmo foi realizado a Exposição 

de cordel do DESAFIO 4 do LerCczinho da terceira 

etapa (27.out.20202) com a professora Karol Pontes 

referente ao livro paradidático “Um Ser(tão) Patativa” 

da autora Ana Néo. Com grande animação ao som 

do sanfoneiro Pedro Domingos, logo recebemos os 

nossos alunos das turmas do 2° ano inicial A/B.             

A professora de português e redação estava 

trabalhando com cinco desafios e  com uma 

atividade da ficha de leitura nas quais foram 

realizados em aulas remotas sobre o projeto                     

LerCczinho. Os olhos dos pais e alunos brilharam por 

entrar na escola por verem os funcionários, as 

coordenadoras e a Tia Karol. A professora muito 

emocionada agradece pelo lindo momento do com 

sentimento de saudades e gratidão pelo trabalho dos 

alunos nas disciplinas de português e redação e 

também por ter visto os pais tão dedicados e 

amorosos com os seus filhos nos estudos, apesar 

dos tempos difíceis que estamos vivendo na 

sociedade. Assim, como diz o lema da escola:                     

“A educação é a sua herança”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe ceceísta: (esq. >dir.) – Camila, Aryleudo, Costa, Albino, Edi, Pedro Domingos 

(sanfoneiro), Leonardo, Aldeane, Georginaldo, Adeíldo, Karol, Pedro Paulo e Evânio. 
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