
 

 

 
Brasília, 08 de outubro de 2021. 

 
 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

O final do ano letivo está próximo e, por isso, é importante que todos estejam atentos às datas e 
aos eventos que serão realizados. Para facilitar sua organização, seguem algumas orientações e o 
calendário de atividades do 4º bimestre. 

 
 

1º/10 Início do 4º bimestre  

11/10 Recesso – Antecipação do feriado do Dia dos professores – 15/10 

12/10  Feriado – Dia da Nossa Senhora Aparecida  

14/10 Entrega do relatório de avaliação individual – 1° anos 

15/10 Parabéns, professor!  

Provas 
Integradas  

19/10 – Terça-feira – Exatas (Matemática e Ciências) 
20/10 – Quarta-feira – Humanas (Português, História e Geografia) 

1º/11 Recesso 

2/11 Feriado – Finados 

6/11 Culminância da MACC “EXPEDIÇÃO APRENDER”  

15/11 Feriado – Proclamação da República  

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra 

 
Provas 

Bimestrais  
 
 

17/11 – quarta-feira – História e Geografia (2°,3°e 4° ano), História (5° ano) 
19/11 – sexta-feira – Geografia (5° ano) 
22/11 – segunda-feira – Português 
23/11 – terça-feira – Ciências 
24/11 – quarta-feira – Matemática 

25/11 Prova em 2ª chamada 

30/11 Feriado – Dia do Evangélico  

3/12  Atendimento Bimestral às Famílias – Das 8h às 10h para os turnos matutino 
e de 16h às 18h para os turnos vespertino  

1/12 a 10/12  Revisão de conteúdos / recuperação 

10/12 Término do ano letivo 

13/12 Entrega dos trabalhos finais de ÉTICA E CIDADANIA /FILOSOFIA, ARTE, 
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, EDUCAÇÃO FÍSICA e INGLÊS. 

13/12 Prova final: Português 

14/12 Prova final: Geografia / História 

15/12 Prova final: Matemática 

16/12 Prova final: Ciências 

21/12 Entrega de resultado final / Professores disponíveis para atendimento 
às famílias /Revisão de prova 

 

Fiquem atentos para algumas informações importantes! 
Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis que acompanhem 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 da família. Para isso, solicitamos o 



 

 

cadastramento ou a atualização de todos os e-mails dos senhores na secretaria da escola (3213-3838), 
no Portal dos Pais, junto ao apoio pedagógico (Brenda Aquino – 99944-8697) ou ao SOD (Nathalia 
Vasconcelos – 99821-6439).  

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

Matutino: entrada às 7h30; saída às 12h05  

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 e/ou 

Responsáveis.  

✔ 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. 
 

Avaliação  
 

✔ Nos períodos de provas mensais e bimestrais, os alunos terão aulas normais nos horários que não 

são destinados às provas. 

✔ Quanto à entrega de trabalhos e de atividades de casa e de sala, solicitamos especial atenção 

para as datas determinadas para tanto. 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 ou de algum colega em atividades, 

trabalhos e provas, o(a) aluno(a) terá a questão relativa à cópia anulada, sendo atribuída a ela a nota 0 
(zero).   
 

Atendimentos aos Pais e/ou Responsáveis 

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

Responsáveis deverão solicitá-lo por meio do telefone 3213-3815 ou 99944-8697, com Brenda Aquino, 
que fará os agendamentos. Os atendimentos continuarão ocorrendo virtualmente – pela plataforma, por 
meio do meet, ou pelo telefone. 
 
Diante do cenário pandêmico que ainda enfrentamos, 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, são 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. 
 

Com amizade, 

 

Michélle Silva 
SOP - Coordenadora pedagógica 

Cláudia Chaves 
SOE - Orientadora Educacional 

 


