
 

 
 

 

Circular 07                                     Brasília, 2 de agosto de 2019. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 É com grande satisfação que iniciamos o segundo semestre letivo. Esperamos que todos tenham 

descansado no recesso para vencer, com muita vontade, mais esta etapa escolar. Que Deus nos ilumine 

para que possamos continuar nossa caminhada, estreitando cada vez mais nossa parceria. 
 

Nesta oportunidade, informamos o que segue. 
 

1. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS/DATAS DE ATIVIDADES 
 

As orientações pedagógicas relativas ao 3º bimestre, nas 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 realização da prova em 2ª chamada, que 

estão à disposição no regimento escolar, assim como na agenda pedagógica.  
 

2. DIA DO ESTUDANTE/DIA DE LAZER 
 

No dia 10 de agosto (sábado), das 9h às 12h, realizaremos um sábado letivo especial para os 

alunos de 6° a 9° ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em que teremos uma manhã de lazer em 

comemoração ao Dia do Estudante. 

 

3. CAMPANHA DO ADESIVO CIMAN  
 

No dia 29/7, realizamos mais um sorteio. A placa premiada foi JHB 6842. Parabenizamos o 

proprietário do veículo, solicitando que procure a Direção do CIMAN para receber o prêmio.  

Quem não possui o adesivo no carro e deseja participar da campanha deve procurar o serviço de 

portaria, que cadastrará o veículo. 

 

4. MENSALIDADE ESCOLAR – PARCELA 8 
 

Os boletos referentes ao pagamento da 8ª 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 melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta erros, 
mas o que os previne. Não é o que ensina comportamentos, mas o que ensina a refletir. 

Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo." 
Augusto Cury  
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