
 

 

Brasília, 1º de outubro de 2021. 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

Estamos encerrando nossas atividades do 3º bimestre e é hora de apresentarmos os resultados do 

desempenho dos estudantes ao longo deste período. Os boletins com as notas do 3º bimestre já estão 

liberados. Reforçamos o convite às famílias para que consultem os boletins dos estudantes no site da 

escola (ciman.com.br), na área Portal dos Pais (http://pais.ciman.com.br), acessível por meio de senha 

individual – em caso de esquecimento ou de primeiro acesso, podem ser pedidos esclarecimentos na 

secretaria da escola. Após a análise dos resultados registrados no boletim, caso os senhores desejem 

sanar dúvidas ou obter informações complementares, favor escolher um dos caminhos abaixo. 

 

 Entrar em contato com o atendimento da escola (3213-3737) ou diretamente com os apoios 

pedagógicos (Ana Luiza – 99655-6524 e Maíra – 99658-2362) ou o SOD (Lara – 99658-2372 e Ilana – 

99658-2342) informando o desejo de participar do Atendimento Bimestral às Famílias (on-line), na 

segunda-feira, dia 4/10, em horário disponível entre as 10h30 e as 12h para os alunos do turno 

matutino e entre as 16h30 e as 18h para os alunos do turno vespertino. O formato do atendimento nesse 

dia será uma conversa rápida e objetiva, organizada por ordem de comunicação com a escola, com 

duração de poucos minutos por família. Nesse dia, enviaremos o link de acesso ao Google Meet e, 

também, a indicação do horário estimado em que o(a) professor(a) poderá atender a cada família. 

 Entrar em contato com a escola solicitando o agendamento de um horário de atendimento com 

o(a) professor(a). Todos os professores da escola têm, em sua grade horária, um horário semanal de 

atendimento às famílias. Essa é opção mais indicada caso tenham interesse em obter esclarecimentos que 

demandem mais tempo. 

 Nesse dia, 4/10, haverá aula das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h. Os alunos serão 
dispensados após o 3º horário, pois faremos o Atendimento Bimestral às Famílias (formato on-line). 
 

Agradecemos, mais uma vez, a parceria constante com as famílias da comunidade escolar. 
 
 

Com amizade, 

 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
“Só as pessoas que se atrevem a ir muito longe conseguem descobrir até onde podem chegar. ” 

T. S. Eliot 
 


