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Sua educação é sua herança
‘‘

‘‘

# VACINA SALVA VIDAS    # USE MÁSCARA

 # HIGIENZAÇÃO DAS MÃOS# FIQUE EM CASA    # DELIVERY

    # OXIGÊNIO     # VACINAS PARA TODOS JÁ

    # DRIVE-THRU     # EVITE AGLOMERAÇÃO

Sua educação é sua herança‘‘

‘‘

 

 Vivemos uma certa instabilidade nos processos humanos, quando de maneira repentina 

interrompemos nossas atividades por conta de um vírus que tem causado muitos problemas e até a 

morte para muitos seres humanos?

 Até quando?

 Até o dia em que adotarmos uma mudança total e radical de nossos comportamentos, assumindo 

o compromisso de evitar contaminação pelo novo coronavírus em nós, nos outros e por nós.

 Mais uma vez, interrompemos nossas atividades (aula presenciais), até o dia 10 de junho de 

2021, quando retornaremos com fé em Deus e a esperança de tão desejada comportamento que pode 

salvar vidas, inclusive as nossas.

 Cuidemos uns dos outros. Vai dar certo.

 Realizou-se, no sábado 29 de maio, no município de Cascavel-CE no Centro Educacional Profª. 

Maria Ester da Costa Silva, das 8h às16h a aplicação da vacina Asztrazenica-Oxford aos professores 

cascavelenses contra a Covid-19. 

A nossa fé e a esperança foram renovadas por ver professores ceceístas receberem a primeira 

dose da vacina. Isso significa que estamos mais próximos de retornarmos a uma vida normal na 

comunidade escolar. Cada Professor, sentiu a alegria ao receber a oportunidade como prioridade da 

área de educação, pois esta atividade infelizmente, foi muito afetada. Apesar que ainda não acabou, 

estamos ministrando aulas presenciais, remotas (híbridas) e com todos os cuidados de higienização 

seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. 

Agradecemos à Secretaria de Saúde Municipal,  pelo apoio na aplicação da 1ª dose do 

imunizante a Covid-19 aos professores. 
Saiba mais na página 4.                                                                                                          (Colaboração: Karol Pontes e Raimundo Costa)

    

LEIA E COMENTE: Senhores Pais/Responsáveis.                                       

 Tendo em vista a situação atual na qual estamos vivendo, e 
segundo os protocolos da Secretaria de Saúde, comunicamos que 
prezando pela saúde e cuidado dos alunos, familiares e funcionários 
de nossa instituição; o Colégio Cascavelense suspenderá as aulas 
presenciais do Cczão 6º ao 9º Ano Final turno manhã e tarde, por              
14 dias. (Retorno as aulas presencias dia 10 de junho - quinta-
feira)Informamos também que o atendimento interno da parte 
administrativa e coordenação estão presencial.
 Reforçamos que o Colégio 
Cascavelense prima pelas vidas de 
t o d o s  q u e  f a z e m  p a r t e  d a 
comunidade Ceceísta, objetivando 
a total segurança dos alunos e seus 
familiares.                           Atenciosamente.
                                                Direção/Coordenação.
26/05/2021

https://blog.coursify.me/pt/ensino-hibrido-em-escolas/Fonte:

VACINA: ELAS CHEGARAM PROFESSOR!
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 RAPIDINHAS    RAPIDINHAS      RAPIDINHAS  
 

  "A CASINHA FELIZ COM NOVOS AMIGUINHOS" - 

Chegaram no início do mês de maio, mais seis (6) novos 
ajudantes na Casinha Feliz: cocó, jato d`água, guarda-
chuva, zebra, gatão, e xadrez... e com tantos ajudantes 
não poderia deixar de haver uma grande alegria e muitos 
abraços mágicos... vovó Didi fez uma fila para não ter 
confusão. >> a b c d e f g _ i j _ l m n o p _ r s t u v _ x _ z 

<< Professora Rejane e ajudante Ruth Santiago.  

  
        Fotos: https://www.facebook.com/Colegiocascavelense/ Tias Rejane e Ruth. 4 de mai.2021.  

 “Ooooba, olha aí o mural que preparei para a turma do 

6°ano A do Colégio Cascavelense! “Serra da Mataquiri... 
(1ª. Etapa)”. Parabéns, turma, pela dedicação através das 
aulas remotas durante essa Pandemia. Mesmo distantes, 
estávamos suuuuuper conectados! E se Deus quiser 
vamos vivenciar projeto ainda presencialmente. Apesar 
desses tempos difíceis não desistem jamaaaaais dos 
sonhos de vocês. Através dos estudos grandes coisas 
realizarão na sua vida. Bata se dedicar e acreditar! Estão 
no caminho certo com a proteção de Deus! Abraço!          
Profª. Karol Pontes  -  29.abril.2021.                                           Imagem na Página 4  

 

 AULA DE ARTE híbrida (presencial & remota) da 

turma do 6° ano nesta semana - respeitando o isolamento 
social conforme 
instruções sanitárias 
para conter a 
pandemia da Covid 19 
-, o professor 
Eleonardo Silva 
apresentou a 
linguagem da música,     
abordando as 
classificações dadas  
                                                                             Fotos: https://www.facebook.com/Cc (Pedro Paulo) 
aos instrumentos musicais ao longo da história. Os alunos 
ficaram bastante entusiasmados durante a aula. Alguns 
relataram que não conheciam ou sequer tinham visto 
alguns dos instrumentos apresentados durante a aula. A 
música faz parte da vida cotidiana das pessoas e está 
ligada as nossas sensações e emoções. No contexto 
escolar, podemos compreender que as relações de 
produção e execução musical, além das poéticas 
produzidas pelos artistas dessa linguagem agregam valor 
à fruição. Assim sendo, a música no contexto escolar 
também pode ser também um agente transformador nas 
ações e percepções dos educandos diante do mundo. 

 
 

“Estudaram Crianças? Em tuas mãos está  

o futuro do Brasil.”    Anônimo. 

 

 

 

 

OLIMPÍADAS ESCOLARES 
◙ 16ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 
MATEMÁTICA – OBM: As inscrições para 
esta olimpíada foi adiada devido à 
pandemia da Covid-19. As provas serão 
aplicadas entre 30 de junho a 3 de agosto 
de 2021.            Acesse: http: https://www.obm.org.br/ 
 

◙ 24ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 
E ASTRONÁUTICA – OBA: 

A OBA é realizada 
anualmente pela 
Sociedade Astronômica 
Brasileira e a Agência 
Espacial Brasileira e tem 
por finalidade fomentar o interesse dos jovens 
pela Astronomia, Astronáutica e Ciências afins, 
além de promover a difusão dos conhecimentos 
básicos de forma lúdica e cooperativa, 
mobilizando toda a comunidade ceceísta. 

Devido à pandemia, COVID-19 nossos 
alunos participaram da OBA de forma remota no 
dia 27/MAIO (QUI). Foram inscritos 287 alunos do              

2º Ano Inicial ao 9º Ano Final. Inscritos: 288; 
Compareceram à prova: 159 (55,21%); Não 
compareceram 129 (44,79%). Aproveitamento 
Participativo (AP).   
Melhores Desempenhos da OBA: Nível 1: Miguel 
Ferreira de Oliveira: 3º Ano Inicial (10,0); Pedro 
Arthur Rodrigues de Sousa: 3º Ano Inicial (10,0); e 
Suiberto Dias Fernandes: 3º Ano Inicial (10,0);               
Nível 2: Isaac Rodrigues Lima: 4º Ano Inicial (10,0); 
Sofia Ferreira de Oliveira (10,0) e Nível 3: Israel 
Mendes Dantas Menezes: 8º Ano Final (8,80). 
# Encontram-se disponível na Secretaria do Cc a 
premiação (certificado e/ou medalhas) dos 
agraciados da 23ª OBA, edição 2020. Parabéns! 
venham recebê-los.  -  A Coordenação  

Saiba mais: http://www.oba.org.br/site/ 
  

E S C R Í N I O  D O  R I S O  
 

A professora se dirige à aluna e pede:  
- Rosinha, diga-me rápido uma palavra que 

comece com a letra c. 
- Vassoura! -  disse a menina. 
- E onde está a letra c?! 
- No cabo, professora.             Fonte: Folhinha Editora Vozes, 4,mai.2021. 
 

 

ENEM 2021 - Apesar da 

abertura do processo, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep)divulgou as datas 
de aplicação da prova. 
O Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste 
ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 
de novembro, para as versões impressa e 
digital. Fonte:  https://agenciabrasil.ebc.com.br › educacao › noticia. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/inep/
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PROJETO Ler Cc 2021 – 2ª Etapa 
Ensino Fundamental-II  
6º Ano Final – “O Cãozinho na 
Estrada...” Reflexões”: José 
Albino de Lima: “São temas do 
cotidiano e expressam o discurso 
poético nas quais encontramos a 
visão do mundo (...) como 
expressivo cínico do autor, 
mistura de ritmos, às vezes, 
ideias e reflexões de um modo 
personalíssimo, despertando a 
atenção para coisas e fatos que 
estavam, para nós, esquecidos. 
É com um estilo habilidoso, o autor, entrelaça as 
nuanças, as espertezas, as sutilezas, as manhas, as 
astúcias, as malicias, as atividades dos humanos e 
caninos em um ziguezague estonteante...” (Texto: prof. 

Haroldo Franco. Editora Prêmius, 1ª ed. 2019.)  
 

 7º Ano Final – “A Saga do 
Jangadeiro”: José Albino de 
Lima. “ A vida do pescador e 
caracterizada por alto e baixos, 
prenhes de aventuras, que às 
vezes se tornam alegres e 
muitas vezes, tristes. Rotina 
árdua e cheia de glórias e bem 
retratada nos poemas. É um 
convite a mergulhar nos 
mistérios oceânicos, e poder 
através das tramas escritas 
desvendá-los. Essa riqueza cultural onde se observa 
a fusão de várias dinâmicas na prática da pesca, em 
consonância com um manancial da cultura material e 
imaterial ímpar, que deve ser valorizado.  Análise são 
as questões sociais, o compromisso do poder 
público, o turismo.       (Texto: Marlene Fernandes Lima, Denise Abreu 

de Castro Neve e o autor). 
 

8º Ano Final – Lendas Furtadas 
– Ana Maria Furtado – “A 
narradora acredita que furtou 
uma grafia quando criança e por 
isso mergulha em seu mundo 
interior para se descobrir. Ela 
brusca uma grafia própria, mas 
se contenta com a que nasce 
todos os dias em sua mão. A 
Voz narrativa vai revelando a se 
e ao outro, a partir de um 
diálogo íntimo e poético, em que a palavra impera 
sua própria vontade.” Fonte: ILLEUS. Fort.-CE.   

        
9º Ano Final – “Eu Sou Malala”: 
Malala Yousafza (1997-), militante 
pela educação do vale do Swat, no 
Paquistão, chamou a atenção do 
público ao escrever para a BBC 
Urdu a respeito da vida sob o Talibã 
e sobre a luta de sua família em 

defesa do direito à educação feminina. Em outubro 
de 2012, Malala foi perseguida pelo Talibã e atingida 
na cabeça por um tiro quando voltava de ônibus da 
escola. Contrariamente às expectativas, sobreviveu e 
agora continua sua campanha por educação por 
meio do Fundo Malala.                        (Fonte: 

https://www.amazon.com.br/.). 
 

PROJETO DE  LITERATURA – 2ª Etapa 
 

Projeto em Fase conclusão neste mês de junho. 
1º Científico  – “Dona Guidinha do 
Poço”: Manuel de Oliveira Paiva 

(1861-1892), conta a história de uma 

mendiga que, no final do século XIX, 
era alvo de piadas nas ruas, por ter 
sido condenada pelo assassinato do 
próprio marido. O envolvimento de 
uma fazendeira com um jovem 
sobrinho de seu marido também é 
narrado neste romance.                                  
(Fonte: Google Books.). 
 

2º  Científico   –  “Vidas  Secas”:  
Graciliano  Ramos (1892-1953),  
retrata a vida miserável de uma 
família de retirantes sertanejos 
obrigada a se deslocar de tempos 
em tempos para áreas menos 
castigadas pela seca. A obra 
pertence à segunda fase 
modernista, conhecida...            
(Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br/.). 
 
 

 

3º Científico – “Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”: é um 
marco do Realismo no Brasil, 
Machado de Assis (1839-1908), a 
narração, não-linear é feita em 
primeira pessoa e postumamente, 
ou seja, o narrador se auto intitula 
um defunto-autor – um morto que 
resolveu escrever suas memórias. 
Assim, temos toda uma vida contada por alguém...  

(Fonte: https: //guiadoestudante.abril.com.br/.). 
 

Vocábulo Cólera é masculino 
ou feminino? 

 

A enfermidade infecciosa caracterizada 
por diarreia, cãibra e vômito, 
seu nome é feminino (A 
cólera). Provém do grego 
cholera (com ch), 
compondo-se) de cholas 
(intestino) e rheo (com rh). 
No latim, o étimo é cholera 
(com ch) . Para outros, o termo vem do hebraico 
choli-ra (doença ruim). 
Assinale a resposta correta:  
 (  ) dois gêneros,    (  ) com o,  (  ) é feminino,     
 (  ) é masculino,     (  ) Todas incorretas. 

 

https://www.amazon.com.br/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR943BR943&sxsrf=ALeKk01yGvbdEBNk5-izqn-MPCqUg-9nLA:1621024793946&q=Manuel+de+Oliveira+Paiva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuLDJLL09X4gbxjAyzKwyKCrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxSvgm5pWm5iikpCr452SWpWYWJSoEJGaWJe5gZQQAQ9N5GVkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitk4_4g8rwAhXInpUCHVDyD8wQmxMoATAcegQIGxAD
https://books.google.com/books/about/Dona_guidinha_do_po%C3%A7o.html?id=Qa12DwAAQBAJ&source=kp_book_description
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M E U     R E G R E S S O 
A alfabetização na minha 

infância foi no Cc. Sempre foi a escola 
que eu amava muito, porque tinha 
vários amigos e diversas momentos 
especiais que eu passei na escola. O 
ensino do Colégio Cascavelense-Cc é 
muito avançado, graças a essa escola 
fui reconhecido por várias pessoas pelo meu 
desenvolvimento de aprendizagem. Teve momento 
da minha vida que tive que sair por motivos pessoais, 
e perdi muito dessas minhas qualidades que adquiri 
do Cc, devido a minha mudança. Anos se passaram 
e eu não consegui progredir mais. Então coloquei em 
prática aquele ditado "um bom filho a casa torna", e 
voltei ao Cc. No primeiro mês de provas já mostrei 
um ótimo resultado com notas altas e na média, por 
incrível que pareça em apenas um mês já sou outra 
pessoa. Portanto, neste ano agradeço muito a escola 
por sempre ser um colégio bom, e principalmente 
aos professores que são os que eu mais me inspiro, 
eles são verdadeiros guerreiros. 

Edoardo Rocha Paz .... 1°Ano Ensino Médio.  
Fonte: https://www.facebook.com/Colegiocascavelense-29abr2021-Profª. Karol Pontes 
 

Comissão reavalia exigência de termo 
para vacinação de professores 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) deve 
se reunir hoje (01 de junho) para discutir uma 
possível revogação do documento que condiciona a 
vacinação dos profissionais da Educação ao retorno 
às aulas presenciais. A medida vem sendo criticada 
pela categoria desde o último sábado, 29, quando foi 
anunciada a imunização de profissionais da 
educação residentes em Fortaleza. 

Para Anízio Melo, presidente do Sindicato dos 
Professores e Servidores da Educação do Ceará 
(Apeoc), a apresentação do documento significa uma 
"chantagem e imposição". "Desconsidera todo o 
processo de negociação acumulado entre a categoria 
e o governo e não leva em conta a realidade de cada 
escola quanto à segurança sanitária para toda a 
comunidade escolar".        https://mais.opovo.com.br/jornal/cidades  

 

“Sua Educação é Sua Herança” 
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO 2021 
Sofia Amorim Canuto INF.IV. 01/06  
Yasmin Ferreira Sousa 1ºCM. 01/06 
Lorenzo Nobre Rufino 1ºIN.B. 01/06 
Anna Sophia Norberto Eufrásio 6ºM. 02/06 
João Vinícius S. de Castro Oliveira 5ºM. 02/06 
Matheus de Sousa dos Santos 7ºM. 02/06 
Ana Beatriz Costa Uchôa 3ºCM. 04/06 
Sarah Suellen da Silva Reis 2ºIN.A. 04/06 
Dulce Maria Rodrigues Silva 3ºIN. 05/06 
Samara Vitória Oliveira Urano 7ºM. 05/06 
Isadora Mesquita de Oliveira 8ºT. 05/06 
Aldemir Flávio Gondim Liberato 4ºIN.M. 05/06 
Mariana Araújo de Aguiar 3ºCM. 06/06 
Isaac Rodrigues Lima 4ºIN.M. 08/06 
Nina Gadelha Freire 2ºCT. 08/06 
Pedro Yuri Alves Fabricio 9ºM. 09/06 
Rayna Lemos Pinheiro 5ºIN. 09/06 
João Vittor Maciel dos Santos 1ºCT. 10/06 
Antônia Beatriz Ribeiro França 1ºIN.B. 10/06 
John David Rodrigues Nunes 8ºT. 11/06 
Ezequiel Rocha Martins 1ºCT. 13/06 
Elias de Souza Lima 2ºCT. 13/06 
Hellen Oliveira Sales Cassiano 5ºIN. 15/06 
Rafael Rocha Silva Nobre Rabelo 1ºCM. 16/06 
Lucas Pacheco Chagas 8ºM. 18/06 
Isabelle Araújo Girão Oliveira 7ºM. 18/06 
Monique dos Santos Lopes 3ºIN. 19/06 
Emanuel Barros Lemos 1ºIN.B. 19/06 
Yves Lopes Oliveira 6ºM. 20/06 
Luma Vieira Amaral 4ºIN. 20/06 
Francisco Theo Pereira Colares INF.IV. 20/06 
Guilherme Rocha de Almeida 9ºT. 21/06 
Guilherme Gondim de Oliveira 8ºM. 22/06 
Ana Maria de Paulo G. de Matos 1ºIN.A. 22/06 
Jéssica Bessa Ferreira 8ºT. 26/06 
Maria Nina Silva Verçosa 2ºIN.M. 26/06 
Maria Gabriela Monteiro Freire 1ºIN.B. 26/06 
Matheus da Silva Santos 5ºIN. 28/06 
Sarah Akemy Caminha Hagihara 9ºT. 30/06 
Arthur de Oliveira Moreira Queiroz 5ºM. 30/06 

   (40) 

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 
Eduardo Severiano – Prof. de Geografia         -          29/06 
Elisabeth Caetano – Digitadora                        -          12/06 
João Paulo Soares – Prof. Física                     -          30/06 
Josiane Cavalcante – Auxiliar Infantil II            -          15/06 
Rubens Barbosa – Prof. Inglês                         -          14/06 
 

>>>... Continuação da página 3. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunos em sistema remoto do Ler-Cc – “Serra da Mataquiri”. 

https://www.facebook.com/Colegiocascavelense-29abr2021
https://mais.opovo.com.br/jornal/cidades
http://www.colegiocascavelense.com.br/
mailto:colegiocascavelense@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/
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