
 

Brasília, 11 de fevereiro de 2019. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Informamos que o uso do uniforme do CIMAN Integral (camiseta laranja) é obrigatório. 
Sugerimos que enviem chinelos para que as crianças fiquem mais à vontade em algumas 
atividades do período vespertino. Além disso, cada modalidade exige um traje adequado, que 
deverá ser cuidadosamente observado, pois a falta de algum dos utensílios solicitados pode 
prejudicar o desenvolvimento da criança durante a aula.  

Solicitamos que providenciem todos os trajes necessários, pois, a partir do dia 18/2 

(segunda-feira), o uso do uniforme será obrigatório. 

Segue relação dos uniformes para cada atividade do CIMAN Integral. 

Balé – collant do balé CIMAN Integral, meia ¾ branca e sapatilhas brancas, cabelos presos. 

Judô – quimono do Integral, meninas de cabelos presos. 

Natação – sunga/maiô, touca de natação com logotipo do CIMAN, toalha e chinelos. 

Ginástica rítmica – bermuda e/ou calça legging do CIMAN, sapatilha meia-ponta, cabelos presos. 

Dança – bermuda e/ou calça legging do CIMAN e tênis. 

Futebol – Chuteira sem trava e meião. 

Culinária – Avental e touca do Integral. 

Para que a criança não passe o dia todo de cabelos presos, solicitamos que enviem para 
o CIMAN Integral um kit contendo escova ou pente de cabelo e prendedores. É importante lembrar 
que cada criança usará o próprio material e que os acessórios de uso pessoal poderão ficar na 
escola no armário do aluno, como kit de higiene, de cabelo, estojo para a hora da tarefa e 
almofada. Assim, caso a criança não o traga, não será permitido o uso do material de colegas. 

Todo o material (uniforme, roupas e objetos de uso pessoal) deverá ser identificado com o 
nome do aluno, facilitando, assim, a devolução do que for achado. 

 

Com amizade, 
Daniela Almirante 

Coordenadora do CIMAN Integral 
Período vespertino 

 

 

“Quando há troca, parceria e respeito, é possível realizar grandes projetos.” 

Anselmo Oliveira Jr. 


