
 
Circular 2/2019                                                                           
 

  Brasília-DF, 1º de março de 2019. 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Por meio desta circular, informamos sobre os itens abaixo. 
 

  1)   ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 
 

Certos de que a participação da família é fundamental para atingirmos nossos objetivos educacionais, 
procuramos propiciar um atendimento eficiente durante toda semana, que, conforme já divulgamos, ocorre como 
segue. 
  

• Direção, Orientação Pedagógica, Orientação Educacional, Orientação Disciplinar: presença 
constante na escola, diariamente, nos períodos matutino e vespertino. 

• Professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: horário semanal de 
atendimento às famílias, conforme divulgado em circular anterior e no site da escola. 

• Secretaria: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
• Biblioteca: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. 
• Enfermaria: manhã e tarde. 
• Segurança: 24 horas. 

 
 Nossa proposta é melhorar sempre a qualidade do nosso trabalho. Para isso, contamos com a participação de 
todos. 

 
2)   COMUNICAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA 

 

A comunicação entre o CIMAN e a família é realizada por meio da agenda, de circulares e do site da escola 
(www.ciman.com.br), onde todos os documentos enviados às famílias são postados. 

 
É de fundamental importância que a família esteja atenta, para acompanhar sempre nossas atividades.  
Circulares já enviadas: calendário do 1º bimestre, orientações gerais de rotina, horário de atendimento dos 

professores e horário da Progressão Parcial (dependência). 
 
3) ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS/DATAS DE ATIVIDADES 

 

As orientações pedagógicas relativas ao 1º bimestre, das quais constam as datas de avaliações mensais e 
bimestrais, já foram encaminhadas para as famílias. Solicitamos aos senhores responsáveis que fiquem atentos para 
que não ocorram viagens nessas datas.  

 
Na oportunidade, sugerimos a leitura dos critérios para a realização de 2ª chamada, que estão à disposição 

no regimento escolar, assim como na agenda pedagógica.  
 
4) CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN  
 

Durante o ano letivo, realizaremos sorteios mensais da Campanha do Adesivo CIMAN. A placa sorteada 
será contemplada com um prêmio correspondente ao valor de uma mensalidade.  

No dia 28/2, realizamos mais um sorteio. A placa premiada foi JBD 8866. Solicitamos ao proprietário do 
veículo que procure a Direção do CIMAN para receber o prêmio. Nossos parabéns! 

Quem não possui o adesivo no carro e deseja participar da campanha deve procurar nosso serviço de 
portaria, que cadastrará o veículo. 
 

5) MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 03  
 

Os boletos referentes ao pagamento da 3ª parcela da anuidade escolar encontram-se à disposição em nosso 
site ou, caso queiram, poderão ser retirados na secretaria. Os pais já cadastrados em nosso sistema on-line poderão 
imprimir seus boletos acessando o Portal dos Pais (http://pais.ciman.com.br). Para se cadastrar, basta solicitar 
orientação à secretaria do CIMAN (tel. 3213-3737). O pagamento deverá ser feito, até a data do vencimento, na rede 
bancária. 
            

  Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 
 

Com amizade, 
  

                                 MARK MELLO  
                                Diretor 

 
“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, 

 aprender a aprender, aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola” 
              Jean Piaget 


