
 

 

Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis e alunos, 

 

Estamos iniciando o 1º bimestre letivo de 2021. Desejamos que, neste ano, cada dia seja inspiração para a 

superação de desafios e a conquista de sucessos para a construção de um mundo melhor.  
Solicitamos sua especial atenção ao calendário do 1º bimestre/2021, bem como às orientações constantes 

desta circular. Para outros esclarecimentos ou eventuais dúvidas, estaremos sempre à disposição. 

 

DATA ATIVIDADE 

1°/2 Início das aulas  

10/2 Reunião de pais via meet – 6°s anos – 19h30  

De 15 a 17/2 Recesso – Carnaval 

8/3 Dia Internacional da Mulher 

9/3 Aniversário do CIMAN Cruzeiro – PARABÉNS! 

Provas integradas 
8/3 – Segunda-feira – Prova Integrada de Humanas  

11/3 – Quinta-feira – Prova Integrada de Exatas 

1° e 2/4 Recesso/Feriado – Sexta-feira Santa 

4/4 Feliz Páscoa! 

De 13 a 20/4 

Período de provas 

bimestrais 

13/4 – terça-feira – Redação/Inglês  

14/4 – quarta-feira – Ciências  

15/4 – quinta-feira – Português  

16/4 – sexta-feira – Geografia  

16/4 – sexta-feira – GeoGebra – 8º e 9º anos 

19/4 – segunda-feira – Matemática  

20/4 – terça-feira – História  

20/4 – terça-feira – Arte – 8º e 9º anos 

21/4 Tiradentes – Aniversário de Brasília – feriado  

22/4 Prova em 2ª chamada 

30/4  Término do 1º bimestre letivo 

5/5 

Atendimento bimestral às famílias – Entrega de resultados – via meet 

Horários: das 10h30 às 12h 

                 das 16h30 às 18h 

 

O início do ano letivo é marcado por um processo de adaptação que envolve a comunidade escolar 

(estudantes, familiares, educadores e funcionários). Todos estão se adaptando de alguma forma à nova escola, à/ao 

série/ano, à turma, ao grupo de alunos, aos professores, ao horário de estudo ou de trabalho. Seguem alguns 

procedimentos importantes para o bom andamento do trabalho em 2021. Solicitamos, ainda, que façam uma leitura da 

agenda, em que constam outras informações, e informativos referentes aos protocolos de segurança e saúde 

enviados pela Direção.  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS PAIS 

 

Visando proporcionar maior integração da família com o corpo docente e, consequentemente, propiciar um 

acompanhamento personalizado dos alunos, cada professor estará à disposição das famílias semanalmente, 

conforme horário que será divulgado. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação e à 

orientação educacional, favor entrar em contato pelos telefones 99655.6524 com Ana Luíza de Oliveira (apoio 

pedagógico), 99658.2372 com Lara Priscila Marra (SOD) e 99658.2342 com Ilana Sena (SOD).  

Conforme consta nos protocolos de segurança, o atendimento às famílias ocorrerá, preferencialmente, de forma 

online. 

Orientamos aos pais observar e acompanhar atividades, avaliações e notas recebidas, no Classroom e no e-

mail do aluno, para que, diante de alguma necessidade ou dúvida, procurem o professor em seu horário de 

atendimento.  

 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A média bimestral do processo avaliativo é composta da seguinte forma: 

 

 A1 – AVALIAÇÃO 1 – Atividades de casa e sala, projetos – 5 pontos 

 A2 – AVALIAÇÃO 2 – A avaliação bimestral (A2) é realizada em cada componente curricular, de acordo com 

o calendário divulgado, do respectivo bimestre – 3 pontos 

 A3 – AVALIAÇÃO 3 – São as provas integradas de humanas e de exatas. Esta nota será replicada para 

todas as disciplinas que compõem a prova – 2 pontos 

 

  A prova integrada é composta das seguintes disciplinas: 

 

 Humanas (Português, História, Inglês e Geografia)  

 Exatas (Ciências e Matemática) 

 

A média bimestral é calculada pela soma das avaliações A1, A2 e A3 do respectivo bimestre. A média mínima 

para aprovação é 6,0 (seis) pontos.  

Os critérios e conteúdos das provas serão divulgados posteriormente, por meio de circular disponível em nosso 

site e publicada no Classroom dos estudantes. 

As provas são previstas em calendário e qualquer alteração será imediatamente comunicada aos responsáveis 

e aos estudantes.  

Os conteúdos aprendidos em sala de aula não devem ser revisados às vésperas das avaliações. Eles são 

cumulativos. Assim sendo, o estudo deve ser um hábito diário – daí a importância da criação de um horário de 

estudos para cada matéria. Cuidado: estudar não é o mesmo que fazer tarefas! São atividades complementares e 

não devem substituir uma à outra. 

O responsável legal pelo aluno terá 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação do resultado da prova, para 

impetrar recurso junto ao SOP/SOE, solicitando revisão de resultado. 

Em caso comprovado de cola, o(a) aluno(a) terá a prova anulada e a nota, para essa avaliação, será 0 (zero), 

como consequência pelo ato, independentemente do momento em que o fato ocorra, assim como o número de 

questões respondidas. 

No período de provas integradas e bimestrais, os alunos terão aulas normais. 

      

PROGRESSÃO PARCIAL (DEPENDÊNCIA) 

 

As aulas de Progressão Parcial de Estudos terão início no dia 1º/3 e encerramento no dia 30/6. Não é 

permitida, por lei, a dependência na passagem do 9° ano do Ensino Fundamental para a 1ª série do Ensino Médio e 

para os concluintes do Ensino Médio. Será enviada circular contendo todas as informações necessárias. As aulas de 

progressão parcial de estudos serão realizadas on-line no período contrário às aulas regulares. 

 

PROVA EM 2ª CHAMADA 

  

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 e entrar em contato pelos telefones 99655.6524 com 

Ana Luísa de Oliveira (apoio pedagógico), 99658.2372 com Lara Priscila Marra (SOD) e 99658.2342 com Ilana Sena 

(SOD). O conteúdo da prova em 2ª chamada é cumulativo e corresponde ao conteúdo de todo o bimestre. 

     Esse direito está vinculado ao dever da responsabilidade, do cumprimento de compromisso. Portanto, não 

será concedido ao aluno esse direito em caso de viagens, passeios e atividades paralelas, dentre outros motivos que 

não se enquadram ao estabelecido pelo Art. 51 do regimento (registrados na agenda do aluno). Quanto à entrega de 

trabalhos, solicitamos especial atenção às datas determinadas. Eles só serão aceitos fora do prazo mediante 

justificativa dos responsáveis. 

     As provas em 2ª chamada serão aplicadas de forma virtual (meet). Os estudantes deverão entrar no link, 

disponibilizado na sala em 2ª chamada, para receber as devidas orientações. O estudante deverá ficar on-line até o 

término da prova.  

 

 



 

 

 

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DA MATEMÁTICA  

 

 Nas aulas de comunicação eletrônica (6º e 7º anos) e GeoGebra (8º e 9º anos), os estudantes poderão trazer 

notebooks e outros equipamentos eletrônicos com autonomia de bateria para as aulas.  

 A partir do 8º ano, os alunos terão, durante as aulas de comunicação eletrônica, um trabalho voltado para a 

disciplina de matemática por meio do software GeoGebra. Esse software desenvolve, de forma dinâmica, geometria, 

álgebra e cálculo. Assim, essa proposta visa, cada vez mais, enriquecer e auxiliar os alunos no entendimento da 

disciplina.  

 

COMUNICAÇÃO  

 

 Os alunos deverão trazer diariamente, além do material, a agenda escolar, em que se organizam as 

atividades/tarefas. O uso dela é obrigatório e individual, não podendo ser manuseada por colegas e professores. Toda 

comunicação entre professor, aluno/responsáveis será feito pelo e-mail dos alunos ou nos horários de atendimento às 

famílias via telefone ou meet.  

 Todos os informes/comunicados da Direção e da coordenação são enviados para os e-mails dos responsáveis 

e dos alunos, além de postados no site da escola e nas salas virtuais. 

 No início de cada bimestre, a escola envia o calendário de provas e demais atividades. Os professores 

informam, em sala, datas de entrega de listas de exercícios, roteiros de trabalho e/ou similares para nota. Os 

conteúdos e as atividades de casa podem ser acompanhados, também, por cadernos, livros e salas virtuais. 

 Os trabalhos devem sempre respeitar o roteiro e a data marcada de entrega. Não serão aceitos trabalhos fora 

da data, bem como não será permitido que o aluno finalize atividades no horário de aulas. Caso ocorra algum 

imprevisto, os responsáveis devem comunica-lo à escola. Os trabalhos entregues fora do prazo terão a pontuação 

reduzida, salvo àqueles que apresentarem atestado médico. 

      Em Brasília, há um prolongado período de clima seco. Por isso, é importante que todos os alunos tenham 

sua garrafa de água, que deverá ser cheia antes da aula e durante o intervalo, de acordo com os protocolos de 

segurança e saúde da crise sanitária. Os bebedouros serão utilizados apenas para reposição de água nas garrafas.  

  

PROGRAMA PÓS-AULA CIMAN 

 

Trata-se de um sistema de monitorias permanente para os estudantes do 6º ao 9º ano, no horário oposto ao 

das aulas regulares, sem custo para as famílias. O objetivo do programa é auxiliar os alunos em suas dúvidas, 

procurando não apenas minimizar dificuldades, mas, também, orientá-los e ajudá-los na organização do hábito de 

estudo, potencializando seus resultados.  

No Pós-Aula CIMAN Ensino Fundamental II, o atendimento aos alunos é organizado em grupos, com duração 

de 50 minutos. O horário do Pós-Aula CIMAN será divulgado posteriormente e as aulas, ministradas no formato on-

line.  

 

RODÍZIO NAS TURMAS 

 

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. Esse 

calendário será enviado às famílias, caso seja necessário haver rodízio. 

Estamos felizes com a presença de sua família em nossa comunidade escolar. Colocamo-nos à disposição e 

agradecemos, desde já, a confiança depositada na nossa escola. 

 

Equipe Diretiva – CIMAN OCTOGONAL 

  

– Diretor-geral – Atef Aissami 

– Diretor do colégio – Mark Mello 

– Coordenadora pedagógica – Adriana Ribeiro Matias 

– Orientadora educacional – Neila Paim Dias 

– Apoio pedagógico – Ana Luiza de Oliveira  

– Orientadora disciplinar – Lara Marra (6o e 7º anos)  



 

 

– Orientador disciplinar – Ilana Sena (8o e 9º anos)  

– Apoio disciplinar – Josiane Lustosa Moura (6º anos, 7º anos e 8° ano D) 

– Apoio disciplinar – Lucas Ribeiro, José Thiago Aguiar de Sousa (8ºA/B/C e 9º anos) e Márcia Duarte 

 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 

Com amizade, 

 
 

Adriana Ribeiro Matias Neila Paim Dias 
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental 

 
 
 
 
 


