
 

 

Brasília, 29 de julho de 2021. 
 
 

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 de 2021.  
 

Segue a agenda com as principais datas do bimestre. 

 
3° BIMESTRE 

DATA ATIVIDADE 

26/7 Reinício das aulas / Início do 2º semestre letivo 

7/8 Sábado letivo especial 

8/8 Dia dos Pais – Parabéns aos nossos pais! 

11/8 Dia do Estudante – Parabéns aos nossos estudantes! 

Provas 
integradas 

17/8 (terça-feira) – Humanas (Português, Inglês, História e Geografia) 
19/8 (quinta-feira) – Exatas (Matemática e Ciências) 

27 e 28/8 Sábado letivo especial – Gincana Cultural CIMAN 2021 Octogonal 

7/9 Feriado – Independência do Brasil 

De 13 a 20/9 
Período de 

provas 
Bimestrais  

13/9 (segunda-feira) – Redação e Inglês 
14/9 (terça-feira) – Ciências 
15/9 (quarta-feira) – Matemática  
16/9 (quinta-feira) – Português 
17/9 (sexta-feira) – História e Artes 
20/9 (segunda-feira) – Geografia e GeoGebra 

21/9 Prova em 2ª chamada 

 
Seguem algumas informações importantes.  

✔ Recomendamos aos pais e/ou responsáveis acompanhar a realização das atividades do(a) 
aluno(a), por meio dos resumos disponibilizados no Google Sala de Aula. O acompanhamento dos 
resumos poderá ser diário ou semanal, conforme a escolha do responsável. Para isso, solicitamos o 
cadastramento ou a atualização de todos os e-mails dos senhores na secretaria da escola (3213.3737), 
no Portal dos Pais, junto aos apoios pedagógicos (Ana Luiza – 99655-6524 – e Maíra – 99658-2362) ou 
ao SOD (Lara – 99658-2372 – e Ilana – 99658-2342).  

✔ Solicitamos atenção especial para os horários de entrada e saída.  

Matutino: entrada às 7h30; saída às 12h05 (6os, 7ºs e 8ºs anos) e 12h55 (9os anos)  

Vespertino: entrada às 13h30; saída às 18h  

✔ Nas aulas presenciais, caso haja qualquer imprevisto que impossibilite a chegada no horário 
correto, o(a) aluno(a) deverá dirigir-se ao Serviço de Orientação Disciplinar (SOD), com justificativa (por 
escrito) dos Pais e/ou Responsáveis.  

✔ Saídas antecipadas só serão possíveis mediante autorização e justificativa dos pais.  

 



 

 

 

✔ Os critérios de avaliação, assim como os conteúdos das provas, serão divulgados 
posteriormente, por meio de circular disponibilizada em nosso site (ciman.com.br) e enviada pelo e-mail 
do aluno e do responsável, quando cadastrado – outros cadastros de e-mails dos senhores pais e/ou 
responsáveis devem ser feitos na secretaria da escola. 

✔ No dia 2/8 (segunda-feira), daremos início ao Programa Pós-Aula CIMAN. Trata-se de um 
sistema de monitorias permanente, para os alunos do 6º ao 9º ano, no horário oposto, on-line, 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. 
 

Avaliação  

✔ Nos períodos de provas mensais e bimestrais, os alunos terão aulas normais nos horários que 
não são destinados às provas. As provas serão realizadas on-line.  

✔ Quanto à entrega de trabalhos e de atividades de casa e de sala, solicitamos especial 
atenção para as datas determinadas de entrega. Não serão aceitos trabalhos e atividades fora do 
prazo divulgado pelo professor no Google Sala de Aula.  

✔ Em caso comprovado de cópia parcial ou integral da internet em atividades, trabalhos e provas, 
o(a) aluno(a) terá a questão relativa à cópia anulada, com nota 0 (zero).   

Atendimentos aos pais/responsáveis 

✔ Em caso de necessidade de atendimento pelos professores ou pela coordenação, os pais e/ou 

responsáveis deverão solicitá-lo por meio do telefone 3213-3772 ou 99655-6524, com a Ana Luiza, que 
fará os agendamentos. Os atendimentos continuarão ocorrendo virtualmente – pela plataforma, por meio 
do Meet ou pelo telefone. 

Diante do cenário pandêmico que ainda estamos enfrentando, reforçamos alguns cuidados 
importantes.  

✔ É obrigatório o uso de garrafinhas de água individuais. É importante que todas elas estejam 
identificadas com o nome do aluno. Os bebedouros serão usados apenas para abastecer as garrafas.  

✔ Os estudantes, no momento do intervalo, são distribuídos nos pátios da escola respeitando-se o 
distanciamento. No pátio, serão orientados a utilizar as marcações no chão (formas geométricas) como 
referência de distanciamento seguro.   

✔ Caso um estudante tenha algum sintoma ou qualquer intercorrência de saúde, será encaminhado 
para a coordenação e, depois disso, direcionado à área de segurança, caso seja necessário. As famílias 
serão avisadas imediatamente sobre o ocorrido e deverão buscar o estudante o quanto antes na escola.  

 
Para outros esclarecimentos e eventuais dúvidas, estamos à disposição. 

 
 
 

Adriana Ribeiro Matias  Neila Paim 
Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 

 

 

 

 


