
 
 

 

 

Brasília, 27 de janeiro de 2021. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Sejam todos muito bem-vindos ao CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS! Com grande alegria, 

iniciaremos o novo ano letivo em 1º de fevereiro, próxima segunda-feira. Como é do 

conhecimento de todos, com a crise sanitária em curso, as famílias poderão escolher entre 

enviar os alunos à escola ou que eles permaneçam em casa, participando das aulas on-

line.  

Assim sendo, é importante que todas as famílias se apropriem das informações a seguir, 

sobre a sistematização das rotinas na escola no formato presencial, promovendo o bem-

estar e a segurança de todos os membros da comunidade escolar. 

 

● Chegada à escola 
 

Nos portões centrais de entrada, haverá funcionários da escola aferindo a temperatura de 

todos os que chegarem, para que tenham o acesso autorizado. Para maior controle e 

segurança, as entradas serão feitas apenas pelos portões centrais – o portão secundário, 

de acesso à Octogonal 4, estará fechado. Será aferida a temperatura de todos os alunos, 

pais e/ou responsáveis no hall de entrada na escola. Constatada febre ou sintoma de covid-

19 em estudantes ou em seus acompanhantes, eles serão orientados a voltar para casa e 

procurar o serviço médico. A febre é caracterizada pela temperatura igual ou superior a 

37,8°C.  É importante que todos fiquem atentos aos sintomas mais comuns relativos à 

covid-19: febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, 

congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar 

ou olfato, erupção cutânea ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Para a 

aferição de temperatura, serão usados aparelhos digitais com infravermelho, que permitem 

medição no pulso, sem contato físico. Na entrada da escola, foram disponibilizados tapetes 

sanitizantes, a fim de impedir que resíduos e sujeiras com contaminação microbiológica 

sejam transferidos do ambiente externo para o ambiente interno pelos sapatos, e totens 

com álcool em gel, para higienização das mãos. 

 

● Proteção facial 
 

O uso de máscara é obrigatório por todos os colaboradores e alunos. É necessário que 

cada aluno tenha em sua mochila um saquinho (de preferência, com fechamento hermético, 

para armazenar as máscaras usadas) e, no mínimo, uma máscara sobressalente para troca 

a cada três horas.  

 

 



 
 

● Horário de entrada e saída 
 

É importante que todas as famílias cumpram os horários estabelecidos para entrada dos 

estudantes. É preciso criar uma rotina de cumprimento sem contato físico. Quanto ao 

momento de entrada, orientamos sobre o que segue: 

 

Ensino Médio – entrada autônoma do aluno pelo corredor/escada, conforme sinalização. 

 

Os estudantes com saída autônoma autorizada deverão ir direto para casa após a saída 

das salas de aula. Não será permitida a permanência no pátio após o término das aulas. A 

saída deverá ocorrer de forma ágil, para a realização dos procedimentos de limpeza e 

desinfecção das salas após cada turno. 

 

● Atendimentos aos pais/responsáveis 
 

Em caso de necessidade de atendimento com os professores ou com a coordenação, os 

Pais e/ou Responsáveis deverão solicitá-lo por meio do telefone da escola (3213-3737), 

com o Anilson, que fará os agendamentos. Os atendimentos continuarão ocorrendo 

virtualmente – pela plataforma, por meio do meet. 

 

● Orientação visual 
 

Foram disponibilizados cartazes com orientações e ilustrações de novos hábitos. Também 

há adesivos em formas geométricas no pátio da escola, respeitando o distanciamento, e 

nos corredores e nas escadas, com setas de direcionamento para os trajetos de entrada e 

saída. 

 

● Organização das salas de aula 
 

A coordenação gerenciará a organização das salas de aulas, mapeando a quantidade de 

alunos que retornarão para a escola e promovendo o distanciamento de mesas, cadeiras e 

carteiras, de acordo com o protocolo de segurança. Caso a quantidade de alunos de uma 

turma, cujas famílias optem pelo retorno às aulas presenciais, seja maior do que a 

capacidade da sala para manter o distanciamento recomendado, será adotado, para essa 

turma, um calendário para rodízio semanal, alternando os alunos que assistirão às aulas 

on-line e presencialmente. Nesse caso, é importante que os alunos só compareçam à 

escola em seus dias de aulas presenciais, o que será devidamente informado pela escola, 

cumprindo estritamente o estabelecido nos rodízios. A organização das turmas também 

poderá sofrer alterações em função da quantidade de alunos e da disponibilidade de 

professores em aulas presenciais. Haverá marcadores indicativos/orientações para cada 

sala de aula em relação ao distanciamento. 

 

 

 



 
 

● Interação pedagógica presencial 
 

No retorno às aulas presenciais, será mantida a rotina de chegada do estudante 

diretamente na sua sala de aula, seguindo protocolos de segurança, como distanciamento 

no cumprimento. Os alunos serão orientados a se sentar no local indicado de acordo com 

as marcações. 

Os professores receberão os estudantes em sala, sempre respeitando o distanciamento 

estabelecido. O material escolar deverá estar guardado dentro da mochila do aluno e 

somente ele deverá manuseá-lo. 

Os professores continuarão usando a plataforma do Google Classroom para a organização 

das aulas. A tela visualizada em casa, pelos estudantes que permanecerem em aulas on-

line, será projetada no quadro, em sala de aula, para acompanhamento pelos optantes das 

aulas presenciais. Os professores que fazem parte do grupo de risco para a covid-19 

continuarão ministrando as aulas a partir de suas residências. Nesses casos, no espaço da 

sala de aula, teremos um educador responsável por orientar, mediar e conectar os alunos 

com o professor. 

 

● Interação social presencial 
 

A atenção será redobrada quanto ao distanciamento entre estudantes, pais de alunos e 

colaboradores da escola.  

 

● Aulas virtuais 
 

O Colégio CIMAN seguirá oferecendo aulas on-line para os que assim preferirem. As 

atividades realizadas pelos alunos na plataforma on-line serão as mesmas realizadas pelos 

estudantes que retornarão presencialmente. Caso o estudante não traga para a escola seu 

dispositivo tecnológico (com autonomia de bateria para o período da aula), as atividades 

digitais serão oferecidas em formato impresso. Todas as aulas continuarão sendo 

gravadas e postadas para o acompanhamento das famílias. 

 

● Provas 
 

As provas continuarão sendo aplicadas de forma virtual. Informamos às famílias que 

optarem por enviar os estudantes à escola nos dias das provas que essas atividades 

poderão ser realizadas por meio de notebooks e outros equipamentos eletrônicos pessoais. 

Também haverá a possibilidade de se fazerem as provas impressas, entregues pela escola. 

 

● Garrafinha de água 
 

É obrigatório o uso individual das garrafinhas de água. É importante que todas elas estejam 

identificadas com o nome do aluno. Os bebedouros serão usados apenas para abastecer 

as garrafas. 

 



 
 

● Lanche 
 

As famílias podem continuar enviando os lanches de casa para os estudantes, devidamente 

higienizados e embalados. Informamos que, como medida de segurança, não será 

permitida a entrega delivery de lanche na escola. Para facilitar a solicitação dos lanches da 

cantina, será disponibilizado aos pais o aplicativo Bubbe Cantina Digital, por meio do qual 

se podem escolher alimentos e bebidas, embaladas e lacradas. Trata-se de serviço pré-

pago, para o qual as famílias devem criar conta, fazer seus depósitos e, a partir disso, 

escolher os lanches dos estudantes. Para mais informações, é possível entrar em contato 

com a cantina, pelo telefone 3234-7115; com o sr. Jael, pelo telefone 61-99223-3085; ou 

com a sra. Jaidete, pelo telefone 61-99159-7044. 

O lanche ocorrerá no pátio da escola ou nas mesas da cantina (conforme protocolo de um 

aluno por mesa), respeitados o distanciamento e a retirada das máscaras apenas no 

momento da alimentação. Sugerimos que os estudantes sempre usem máscaras limpas 

após o lanche, guardando as usadas em seus sacos herméticos. 

 

● Higiene pessoal 
 

Em todas as salas de aula, haverá dispensor com espuma de álcool. O hábito de lavar as 

mãos com água e sabão será relembrado constantemente 

 

● Limpeza e zelo pela nossa escola 
 

Salas e mobiliários estarão sempre limpos e higienizados após as atividades. Para isso, os 

estudantes receberão constantemente orientações para a manutenção do ambiente e na 

construção de rotinas que reforcem princípios de segurança. Será mantida a ventilação 

natural das salas de aula. Por isso, é imprescindível que todas as portas e janelas estejam 

sempre abertas. Não é permitido o uso de ventilador neste momento de crise sanitária, de 

acordo com orientações técnicas competentes. 

 

● Higiene de materiais e uniformes 
 

É responsabilidade das famílias e dos alunos higienizar diariamente materiais e mochilas 

antes e após as aulas. Recomendamos que os uniformes sejam lavados no mesmo dia do 

seu uso. 

 

● Uso dos banheiros 
 

O uso dos banheiros coletivos ocorrerá de forma individualizada, sendo permitida apenas 

a entrada de um aluno por vez. 

 

● Intervalo 
 



 
 

Os estudantes, no momento do intervalo, serão distribuídos nos pátios da escola 

respeitando o distanciamento. No pátio, serão orientados a utilizar as marcações no chão 

(formas geométricas) como referência de distanciamento seguro. 

 

● Espaços fechados 
 

Não haverá nenhuma atividade na piscina, na biblioteca e nos laboratórios de artes e 

informática. 

 

● Atendimento em caso de sintomas 
 

Caso um estudante ou um colaborador tenha algum sintoma ou qualquer intercorrência de 

saúde, será encaminhado para a coordenação e, depois disso, direcionado a área de 

segurança, caso seja necessário. As famílias serão avisadas imediatamente sobre o 

ocorrido e deverão buscar o estudante o quanto antes na escola. 

 

Agradecemos, desde já, a atenção, colocando-nos à disposição e desejando a todos um 

ano de saúde e sucesso. 

 

Com amizade, 

 

 

 

 
 
 

Leise Protta Lanna 

 

 

Débora Vasconcelos Souto 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 

 

 

“Que sejamos todos muito felizes no CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS!” 

 

 


