
 
Brasília, 31 de julho de 2019. 

 

Não importa onde você parou… 
em que momento da vida você cansou… 

o que importa é que sempre é possível e necessário “recomeçar”. 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo… 

é renovar as esperanças na vida e, o mais importante… 
acreditar em você de novo… 

Carlos Drummond de Andrade  
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Bem-vindos ao 2º semestre letivo 2019. Segue a agenda com as principais datas do bimestre. 
 

3° BIMESTRE 
 

DATA ATIVIDADE 

29/7 Reinício das aulas / Início do 2º semestre 

2/8 Saída de estudos – Pirenópolis – 7º ano 

7/8 
Abertura dos Jogos Internos CIMAN (JIC) 
Obs.: a tabela de jogos será divulgada no blog do professor e no mural da escola. Os jogos 
acontecerão nos turnos matutino e vespertino. 

8/8 Jogos Internos CIMAN (JIC) 

10/8 Sábado letivo – Dia do Estudante 

Provas integradas 
20/8 – Humanas 
23/8 – Exatas 

24/8 Sábado letivo – Ação solidária – McDia Feliz 

7/9 Independência do Brasil 

De 17 a 24/9 
Período de provas 

bimestrais  
 

17/9 – Geografia – 6º e 7º anos  
17/9 – Geografia e GeoGebra – 8º e 9º anos 
18/9 – Redação e Inglês 
19/9 – História – 6º e 7º anos  
19/9 – História e Artes – 8º e 9º anos 
20/9 – Português 
23/9 – Ciências 
24/9 – Matemática  

25/9 Prova em 2ª chamada 

28/09 Concurso de bolsas 

8/10 

Atendimento Bimestral às Famílias 

• Turno matutino – das 10h30 às 12h 

• Turno vespertino – das 16h30 às 18h 

Os alunos serão dispensados após o 3º horário. Os professores que trabalham nesse dia 
estarão à disposição para atendimento às famílias. 

11/10 Grammy CIMAN Octogonal – 8º e 9º anos  
 

✓ Boas-vindas aos novos alunos e ao professor Lucas de Almeida Oliveira, que agora assumiu as turmas do turno 
vespertino na disciplina de Educação Física. 

 

Fique atento! 
 

✓ O aluno deverá estar pontualmente às 7h30 (turno matutino) ou às 13h30 (turno vespertino) em sala de aula. Se 
chegar atrasado, será encaminhado para o Serviço de Orientação Disciplinar (SOD), onde aguardará o segundo 
horário para entrada. 

✓ Conforme regimento escolar descrito na agenda, o aluno que faltar em dia de prova (integrada/bimestral) deverá 
apresentar justificativa até 48 horas após sua aplicação, inscrever-se imediatamente e efetivar o pagamento da 
taxa da prova em 2ª chamada na Secretaria. Para as provas bimestrais, o valor é de R$ 25,00 cada. Para as 
provas integradas, o valor é de R$ 60,00 cada. 

✓ Nas aulas de Educação Física, é obrigatório o uso do uniforme (camiseta, bermuda, calça azul-marinho de 
tactel e/ou bailarina com logotipo do CIMAN e tênis). O uso de calça jeans ou outro calçado é expressamente 
proibido, implicando na suspensão da aula prática. É necessário haver bom-senso na escolha das roupas ao 
praticar atividades físicas, pois segurança é primordial. 

Para outros esclarecimentos e eventuais dúvidas, estamos à disposição. 
 

 
Adriana Ribeiro Matias  Neila Paim 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 
 


