
 
 

Brasília, 27 de março de 2019. 
 
 Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

Solicitamos sua especial atenção ao calendário de provas bimestrais referentes ao 1º 
bimestre/2019, bem como outros eventos constantes desta circular. Para eventuais dúvidas, estaremos 
sempre à disposição. 
 

Período de 
provas 

bimestrais 

15/04 – História – segunda-feira (6º e 7º anos) 
15/04 – História / Artes – segunda-feira (8º e 9º anos) 
16/04 – Português – terça-feira 
17/04 – Inglês / Redação – quarta-feira 
22/04 – Matemática – segunda-feira 
23/04 – Geografia – terça-feira (6º e 7º anos) 
23/04 – Geografia / GeoGebra – terça-feira (8º e 9º anos)   
24/04 – Ciências – quarta-feira 

18 e 19/4 Recesso/Feriado – Sexta-feira Santa  

21/4 Aniversário de Brasília – Tiradentes – Feliz Páscoa! 

25/4 Prova em 2ª chamada 

01/05 Feriado – Dia do trabalho 

02, 03 e 
04/05 

18ª Gincana Cultural – CIMAN Octogonal 
Tema: “Os incríveis: Gente que inspira gente” 

06/05 

Atendimento bimestral às famílias – 1º bimestre 

 Turno matutino – das 10h30 às 12h 

 Turno vespertino – das 16h30 às 18h 
Os alunos serão dispensados após o 3º horário de aula. Os professores que trabalham 
nesse dia estarão à disposição para atendimento às famílias. 
O encontro com os professores deve ser breve e objetivo, para que todos tenham a 
oportunidade de ser atendidos. Os atendimentos ocorrerão conforme a ordem de 
chegada e permanência do responsável no local (sala de aula). Os pais poderão 
também ser atendidos durante a semana, no horário de atendimento do professor. 

 
Seguem algumas dicas para os estudantes. 

 
 A lista de conteúdos para as provas já foi entregue aos estudantes e está publicada no site da escola, 
www.ciman.com.br (circulares). 
 O estudante deve organizar o material referente ao conteúdo da(s) prova(s). 
  Ao estudar, deve refazer as atividades realizadas no bimestre, reler os textos e produzir um pequeno 
resumo com os conceitos trabalhados. Isso poderá ajudá-lo a organizar e apreender os conteúdos.  
 O estudante deve organizar seu tempo até a data da prova em relação à quantidade de conteúdos, de 
forma a estudar diariamente. 
 Durante as aulas deve sanar todas as dúvidas e realizar todas as atividades propostas com atenção. Em 
casa, deve agrupar todas as dúvidas, escrevê-las em uma folha e resolvê-las, em sala, com o professor. 
 
 

Com amizade, 
 

 
 

Adriana Ribeiro Neila Paim 
Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 
 
 

“Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama 
amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver.” 

Dalai Lama 

http://pensador.uol.com.br/autor/dalai_lama/

