
 

 

 
Circular 06                                                                                                 Brasília, 2 de julho de 2019. 
   
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 Solicitamos atenção especial para os itens que seguem. 
  

 
1) TÉRMINO/RETORNO DO SEMESTRE LETIVO 
 
Conforme informado, o 1º semestre letivo terminará no dia 6/7. O início do 2º semestre será no dia 

29/7. 
  

2) ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 
 
Informamos que, no dia 12/7 (sexta-feira), realizaremos o atendimento às famílias referente ao 2º 

bimestre. Para tanto, solicitamos que consultem os boletins dos alunos no site da escola (ciman.com.br), na 
área Portal dos Pais (http://pais.ciman.com.br), acessível por meio de senha individual – em caso de 
esquecimento ou de primeiro acesso, solicite esclarecimentos na secretaria escolar. Os boletins estarão 
disponíveis a partir do dia 11/7 (quinta-feira). Ratificamos a importância da participação das famílias na 
atividade. 

 
Os professores de cada série/ano estarão à disposição para atendimento, conforme circular enviada 

pelo Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). Lembramos que cada professor tem, ainda, um horário 
semanal para atendimento às famílias. 

 
3) PARCERIA COM A CASA THOMAS JEFFERSON 
 
Conforme é de conhecimento de todos, o CIMAN estabeleceu parceria com a Casa Tomas 

Jefferson, oportunizando, aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, um posto 
avançado da instituição na unidade Octogonal. Nessa atividade, cuja adesão é opcional, além da 
comodidade de fazer o curso dentro da própria escola, o aluno do CIMAN é beneficiado com desconto 
especial na mensalidade.  

 
4) CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN  
 
No dia 1º/7, realizamos mais um sorteio da Campanha do Adesivo CIMAN. A placa premiada foi 

PAN 3784 
 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! 
 

5) MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 07 
 

           Os boletos referentes ao pagamento da 7ª 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. 
 
           Na oportunidade, ratificamos a satisfação pela confiança e pelo convívio neste semestre letivo, 
desejando um bom recesso a todos. 
    
               Com amizade, 
  
                                                                                   Mark Mello 
                        Diretor 

 

“Seja um incentivador de pessoas. 

O mundo já tem críticos demais. 

 Seja luz!” 
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