
 

 

Brasília, 29 de abril de 2021. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

O calendário do Colégio CIMAN, aprovado junto à Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, prevê a realização da Gincana Cultural. Porém, diante da atual fase da crise 

sanitária e das recomendações do Governo do Distrito Federal, será necessário mudarmos a data 

da Gincana Cultural do Ensino Fundamental II. 

 

Essa mudança não impactará na quantidade de dias letivos previstos para 2021, já que a 

realização da atividade será apenas remarcada para data posterior, conforme segue: 

 

Dia 4 de setembro de 2021 - Gincana Cultural Cruzeiro. 

 

As atividades serão realizadas, essencialmente, de forma virtual, com ações realizadas em 

casa, independentemente de contato físico entre os estudantes, mantendo-se, assim, o 

distanciamento social necessário no momento. Contamos com a compreensão das famílias nessa 

alteração de calendário necessária para que nossa gincana on-line seja um sucesso. 

 

Aproveitamos a oportunidade para lembrar nossa campanha de arrecadação de alimentos 

não perecíveis e materiais de higiene, além de roupas (especialmente cobertores e agasalhos 

para os dias frios que se aproximam) e  brinquedos. As doações podem ser deixadas nas portarias 

das unidades CIMAN e serão organizadas para distribuição entre a Creche Alecrim (localizada na 

Cidade Estrutural), com longa história de auxílio pela nossa comunidade escolar, e a CUFA-DF 

(Central Única das Favelas), que assumiu papel de grande capilaridade entre os mais 

necessitados. Ambas são capazes de distribuir com equidade nossas doações entre famílias que 

atravessam graves dificuldades financeiras. 

 

Com a união de todos, poderemos transpor os desafios do difícil momento histórico que 

atravessamos e sair dele ainda mais fortalecidos.  

 

Agradecemos, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 
 

Com amizade, 

 

 

 
Michélle Silva 

SOP - Coordenadora pedagógica 
Cláudia Chaves 

SOE - Orientadora Educacional 

 
 
 

“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, 

aprender a aprender, aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da 

escola”. 

Jean Piaget 


