
 
 

 
 
Circular 05                                                                                                Brasília-DF, 03 de junho de 2019. 
   
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 Solicitamos atenção especial para os itens que seguem. 
 
1) COLÔNIA DE FÉRIAS 
 
No período de 8 a 19 de julho, a Boobambu – Academia da Criança realizará uma colônia de férias 

nas dependências do Colégio CIMAN Octogonal. Essa parceria visa a atender às necessidades que a 
comunidade escolar tem sinalizado ao longo dos anos. Cabe salientar que a Boobambu é a responsável 
por toda a execução da colônia de férias.  

Para facilitar a matrícula dos alunos do CIMAN interessados na atividade, a Boobambu estará com 
um estande, no CIMAN Octogonal, que ficará até o período da atividade. Informações sobre programação, 
horários, atividades e preços podem ser obtidas também pelo site www.feriasdivertidas.com.br. Os alunos 
do CIMAN terão um desconto especial na colônia. 
 

2) APRESENTAÇÕES JUNINAS 
 

 Conforme consta em nosso calendário escolar, o semestre letivo se encerrará com apresentações 
folclóricas típicas das festas juninas (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), no dia 6/7 (sábado), das 
10h às 11h30. Convidamos pais, alunos e familiares a participarem dessa atividade. Posteriormente, 
encaminharemos a programação com o horário das apresentações do 1º ao 5º ano. 

  
3) ACHADOS E PERDIDOS 
 
Em nosso informativo de matrícula, assim como em algumas circulares, sugerimos que todos os 

materiais escolares dos alunos sejam identificados. Entretanto, vários deles, sem identificação, foram 
esquecidos e/ou perdidos na escola. 

 
Assim, faremos mais uma exposição desses materiais, nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 

7h30 às 18h10. Depois desse período, encaminharemos o que não for procurado para entidades 
assistenciais. 

 
1. CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN  

 
 No dia 31/5, realizamos mais um sorteio da Campanha do Adesivo CIMAN. A placa premiada foi    
JIU 4321. 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! 
 

2. MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 6  
 

Os boletos referentes ao pagamento da 6ª 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. 3213-3838). O pagamento deverá ser 
feito, até a data do vencimento, na rede bancária. 

 
 

           Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 
    
               Com amizade, 
 
  
                                                                                                Leonardo Eustáquio 
                     Diretor 

 
“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.” 
                                                                              Augusto Cury                  

http://pais.ciman.com.br/
http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/

