
 
Brasília, 8 de fevereiro de 2019. 

 
 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
Bem-vindos a 2019, ano em que o Colégio CIMAN quer lembrar sua comunidade escolar da importância do 

exercício da cidadania e do respeito aos direitos humanos com base nos melhores valores, como a justiça, a 
responsabilidade, a ética, a amizade, o comprometimento e, acima de tudo, o amor a todas as pessoas, a toda forma 
de vida sobre a Terra e ao planeta, para sua perpetuação plena. 

Na escola, tudo foi cuidadosamente organizado para acolher os estudantes e suas famílias. Os educadores 
trabalharam em projetos e planos de aula, meios e materiais didáticos e em outras práticas docentes de forma 
cuidadosa e organizada, para que 2019 seja tempo de aprendizado e felicidade para todos. 

Aos pais, cabe reafirmar, simbólica e concretamente, o papel da escola na formação integral de seus filhos, 
estabelecendo ou reforçando laços de confiança, procurando conhecer os novos professores e ajudando as crianças 
na identificação dos espaços da escola. A retomada das aulas é um momento em que toda a comunidade vibra junta, 
para que os estudantes iniciem seu ano escolar imbuídos da felicidade de aprender e da curiosidade por tudo o que 
têm pela frente. 

Na Educação Infantil, o foco das primeiras semanas de aula está em formar vínculos, dar boas-vindas, 
construir combinados, investir no processo de adaptação de cada estudante às mudanças – novos professores e 
desafios –, orientar quanto a procedimentos e posturas de estudante compatíveis com o momento da escolaridade em 
que se encontram, explicar às crianças o que é esperado delas e o que ocorrerá ao longo do ano letivo em cada 
turma.  

 
Colocamo-nos à disposição. Feliz ano novo letivo a todos! 

  

Seguem, abaixo, algumas informações de extrema importância para a organização e o sucesso do nosso 
trabalho durante este ano letivo.  
 
1. Informamos que, a partir do dia 18/02, segunda-feira, serão utilizados os livros didáticos e todo o material solicitado, 
conforme horário semanal de aula. 
 
2. Todo o material e o uniforme devem ser identificados com o nome do aluno. 
 
3. Os cadernos e os livros dos alunos ficarão na escola. 
 
4. Para maior segurança das crianças, foram estabelecidos os seguintes procedimentos: 
- uma vez na escola, o aluno só poderá sair com os pais e/ou responsáveis ou mediante autorização por escrito que 
especifique o nome da pessoa que virá apanhá-lo (preencher a 1ª folha da agenda, frente e verso); 
- as saídas antecipadas também deverão ser autorizadas por escrito na agenda ou por meio de comunicação verbal 
dos pais às professoras Letícia ou Jane; 
- os alunos que utilizam transporte escolar deverão ser apanhados em sala de aula ou no plantão pelo responsável; 
- a escola dispõe de um sistema de plantão que funciona das 7h25 às 7h45 (entrada do turno matutino), das 12h10 às 
12h30 (saída do turno matutino), das 13h25 às 13h45 (entrada do turno vespertino) e das 18h10 às 18h30 (saída do 
turno vespertino), e, somente, nesses horários; 
- para segurança e maior acompanhamento dos alunos, pedimos que os pais evitem conversar com as professoras na 
porta das salas, nos horários de entrada e saída – contamos com a colaboração das famílias e reafirmamos nosso 
prazer em recebê-los nos horários de atendimento abaixo descritos. 
Solicitamos atenção quanto aos horários de entrada (7h45 e 13h45) e saída (12h10 e 18h10), para que se evitem os 
atrasos. Informamos, ainda, que, em caso de atrasos, os pais poderão levar as crianças à salas até as 7h55, no 
período matutino, e até as 13h55, no período vespertino; Após esses horários, as crianças serão encaminhadas às 
salas pela equipe de apoio educacional. Tal medida visa colaborar ainda mais para a organização inicial das aulas e 
da rotina de atividades de estudantes e professores.  
 
5. Objetivando intensificar os hábitos de higiene bucal, as crianças realizarão a escovação dentária diariamente. Para 
essa atividade, o aluno deverá trazer: 
- 1 nécessaire;  
- 1 escova de dentes com protetor; 
- 1 creme dental. 
 
Diariamente, esses produtos de higiene serão enviados para casa, na nécessaire, dentro da mochila. 
 



 
 
6. Solicitamos, ainda, que o endereço e os telefones fixos e celulares sejam atualizados na secretaria sempre que 
houver mudança. 
 
7. A piscina será utilizada uma vez por semana e, para a realização dessa atividade, é necessário atestado médico, 
que deverá ser entregue à professora de seu (sua) filho(a) até o dia 28/2 . No dia da aula de natação, a criança 
deverá /trazer para a escola uma mochila contendo roupa de banho, chinelo e toalha devidamente identificados. 
 
8. Na Educação Infantil, o trabalho de avaliação é atividade contínua do professor. Ao final de cada trimestre, é 
entregue aos pais um relatório com a finalidade de informar o desenvolvimento da criança.  
 
9. Conforme horário abaixo, os alunos da Educação Infantil poderão trazer um brinquedo para a escola no dia da 
atividade na casinha de boneca.  

 
 

HORÁRIO DAS AULAS 
 

Jardim I A 
  

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
Música 

Literatura 
Informática 

Expressão corporal 

Natação Casinha - - 

 
10. Ao longo do ano, faremos contato pessoal com os pais, trimestralmente, para entrega dos relatórios. No entanto, 
procuramos sempre lembrar que qualquer dúvida quanto à escola ou ao desenvolvimento do trabalho é razão 
suficiente para estabelecermos contato. Para tanto, a professora de seu(sua) filho(a) estará à disposição segunda-
feira das 11h às 11h50. As professoras de aulas especializadas também estarão à disposição, conforme horário 
abaixo.  
 

PROFESSOR DISCIPLINA DIA HORÁRIO 
LEIDIANE NATAÇÃO QUARTA-FEIRA Das 7h45 às 8h40 
MICHELLE MÚSICA TERÇA-FEIRA Das 8h40 às 9h40 
LUCIENE LITERATURA QUARTA-FEIRA Das 8h40 às 9h40 
PRISCILA EXPRESSÃO CORPORAL TERÇA-FEIRA Das 8h40 às 9h40 
REGINA INFORMÁTICA QUARTA-FEIRA Das 10h às 11h 

 
 

A Equipe CIMAN, feliz com a presença de seu(sua) filho(a), coloca-se à disposição e agradece desde já a 
confiança em nós depositada. 
 
 
Equipe da Unidade 
 
Diretor-geral: Atef Aissami 
Diretor: Mark Anderson 
Coordenadora pedagógica: Valéria Ramos Martins 
Orientadora educacional: Luciana Santos de Morais 
Apoio pedagógico: Letícia de Jesus Leles Ferreira 
Auxiliar de corredor: Jane Said 
Professora-regente: Isis Uchôa 
Auxiliar de sala: Juliana Imperial 
 
 
 

Com amizade, 
 
 
 
 
 

Valéria Ramos Martins Luciana Santos 
SOP – Educação Infantil SOE – Educação Infantil 

 
 
  

“Uma longa viagem começa com um único passo.” 


