
 
 

Circular n°. 3                                                                          Brasília, 2 de abril de 2019.  

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

 

Solicitamos atenção especial para os itens que seguem.  

 

1. SEGURANÇA NO TRÂNSITO  

 

Preocupado com a segurança do trânsito dentro da escola, o CIMAN vem realizando, ao 

longo dos anos, campanhas educativas junto a alunos, funcionários e pais. Essas campanhas 

visam garantir a tranquilidade de todos os que circulam no ambiente escolar, levando a 

comunidade a uma reflexão sobre a importância da postura ética e responsável em todas as 

ações como cidadãos, inclusive no trânsito.  
 

No entanto, observamos ainda algumas condutas que contrariam esses princípios. Dentre 

elas, destacamos:  

• veículos chegando à escola (nas vias externas) com velocidade inadequada; 

• veículos parando no retorno em frente à AOS 1, causando transtorno para moradores e 

comunidade escolar; 

• ultrapassagens imprudentes (vias externas), oferecendo risco para nossos estudantes;  

• veículos parados em locais proibidos, impedindo a saída de outros estacionados 

corretamente;  

• veículos não autorizados estacionados nas vagas de portadores de necessidades 

especiais, idosos e escolares, impossibilitando o uso por aqueles que têm direito a 

essas vagas;  

• condutores desrespeitando a velocidade máxima permitida dentro da escola.  
  

Solicitamos a motoristas e pedestres que observem e respeitem a sinalização 

horizontal e vertical existente nas partes interna e externa da escola, além de estacionar em 

vagas apropriadas, de forma a não tumultuar o trânsito ou prejudicar outros motoristas. 

Parabenizamos a maioria dos cidadãos da nossa comunidade escolar por respeitarem 

essas regras, colaborando com a paz em nosso dia a dia.  
 

2. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação entre escola e comunidade tem importância singular e torna-se o meio mais 

eficaz para que pais, alunos e colaboradores possam saber o que ocorre no colégio. Por isso, o 

CIMAN oferece vários meios para atingir esse fim, seja por documentos impressos – circulares, 

calendários de atividades, relatórios e mapas de conteúdos, dentre outros, encaminhados às 

famílias –, seja pelo site do colégio (ciman.com.br), onde se encontram várias informações, 

inclusive atividades e eventos desenvolvidos pelos alunos. Entendendo que as ferramentas 

tecnológicas já integram a rotina da maioria das pessoas, o CIMAN oferece informações em duas 

redes sociais – Facebook e Instagram –, para que as famílias possam acompanhar nosso dia a 

dia. 
 

 Mesmo estando previsto em nosso contrato de prestação de serviços educacionais o direito 

ao uso de imagem, solicitamos aos pais e/ou responsáveis que, em caso de objeção à publicação 

de fotos com a imagem do aluno, comuniquem essa decisão, até o dia 9/4, ao apoio pedagógico 

do seu segmento (Letícia, na Educação Infantil; Simone, no Ensino Fundamental I; Ana Luiza, no 

Ensino Fundamental II; e Goreth, no Ensino Médio). 



 

 

 

 

 

3. CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN 
 

No dia 1º/4, realizamos mais um sorteio da Campanha do Adesivo CIMAN. A placa 

premiada foi KDV 8996. 

Solicitamos ao proprietário do veículo que procure a Direção do CIMAN para receber o 

prêmio, que corresponde ao valor de uma mensalidade escolar. Nossos parabéns! 

 

4. AULAS DE TEATRO 

 

A Associação Cultural de Treinamento Desportivo (ACTD) passa a oferecer, no CIMAN 

Octogonal, aulas de teatro, às segundas e quartas-feiras, às 18h30. A responsável é a professora 

de arte Thais Carneiro, que volta a ministrar o curso. Ela também foi professora de teatro no 

CIMAN Integral por 5 anos. Assim como os outros cursos da ACTD, o de teatro será aberto à 

comunidade. Outras informações podem ser pedidas diretamente a ela, pelo telefone 61-98172-

6252.  

 

 

5. MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 04  

 
Os boletos referentes ao pagamento da 4ª 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  

 

 

 

 

“Se a pessoa avança confiante na direção dos seus sonhos e procura viver  

a vida que imaginou, em geral, encontra o sucesso esperado.” 

Henry Thoreau 

http://pais.ciman.com.br/

