
 

 

Brasília, 16 de novembro de 2021. 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
O final do ano letivo está próximo e, por isso, é importante que os senhores estejam atentos às 

datas e aos eventos que serão realizados. Para facilitar sua organização, seguem algumas orientações e o 
calendário de atividades. 
 

DATA ATIVIDADE 

 
De 17 a 24/11 

Provas 
bimestrais 

 
 

17/11 – Quarta-feira – Português 
18/11 – Quinta-feira – Redação e Inglês 
19/11 – Sexta-feira – Geografia e GeoGebra 
22/11 – Segunda-feira – Ciências 
23/11 – Terça-feira – História e Artes  
24/11 – Quarta-feira – Matemática 

25/11 

Culminância do projeto “Compartilhando histórias” – Do 6º ao 8º anos 
vespertino e 9º ano matutino. 
Nesse dia, os alunos e professores poderão vir caracterizados de personagens 
literários. 
As atividades ocorrerão de acordo com a programação divulgada no Google 
Classroom da turma. 

25/11 Prova em 2ª chamada – 14h30 

26/11 

Culminância do projeto “Compartilhando histórias” – 6º e 7º anos matutino 
Nesse dia, os alunos e professores poderão vir caracterizados de personagens 
literários. 
As atividades ocorrerão de acordo com a programação divulgada no Google 
Classroom da turma. 

26/11 SIMULADO – 9ºS anos – 8h – on-line 

30/11 Feriado – Dia do Evangélico 

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

3/12 

Atendimento Bimestral às Famílias para os turnos matutino e vespertino – das 8h às 
12h – Nesse dia, não haverá aula e a equipe estará à disposição para atendimento 
on-line e esclarecimentos, conforme o horário de segunda-feira (via Google meet). 

As famílias que desejarem atendimento deverão agendá-lo com Brenda 
Aquino (99944-8697), apoio pedagógico. 
O encontro com os professores deve ser breve e objetivo, para que todos 
tenham a oportunidade de ser atendidos. Os atendimentos ocorrerão conforme 
a ordem de solicitação e permanência do responsável durante o atendimento 
on-line. Os pais poderão também ser atendidos durante a semana, no horário de 
atendimento do professor 

11/12 Formatura – 9º anos  

10/12 Término do ano letivo 

13/12 Entrega dos trabalhos finais de Arte, Ética e Cidadania, Comunicação 
Eletrônica, Filosofia e Educação Física 

13/12 Prova final: Matemática e GeoGebra 

14/12 Prova final: Geografia e Ciências  

15/12 Prova final: Português e Redação 

16/12 Prova final: História e Inglês 
 

21/12 Entrega de resultado final – Professores disponíveis para atendimento às 

famílias – Revisão de prova 

 

 Nos períodos de provas bimestrais, os alunos terão aulas normais nos horários que não são destinados 

às provas. Nesses dias, todas as atividades acontecerão on-line. Em caso de impedimento da 

realização da prova on-line em casa, favor entrar em contato com o apoio pedagógico Brenda 

Aquino, pelos telefones 3213-3838 ou 99944-8697.  



 

 

 

  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).   

 
As aulas de revisão/recuperação serão no formato presencial e on-line de acordo com a opção das 

famílias. 
 
Na oportunidade, seguem algumas dicas para quem vai fazer prova de recuperação final. 
 

 A lista de conteúdos para as provas de recuperação final será publicada no site da escola, 

www.ciman.com.br (circulares). 

 Organize seu material referente ao conteúdo da(s) prova(s) de recuperação. 
  Ao estudar, refaça as atividades realizadas nos bimestres, releia os textos e produza um pequeno 
resumo com os conceitos trabalhados. Isso poderá ajudá-lo a organizar e apreender os conteúdos.  
 Organize seu tempo até a data da prova em relação à quantidade de conteúdos, de forma que você 
estude diariamente. 
 Durante as aulas de revisão, sane todas as suas dúvidas e realize todas as atividades propostas com 
atenção. Em casa, agrupe todas as dúvidas, escreva-as em uma folha e resolva-as com os professores.  
 
 

Agradecemos por estarem conosco, fortalecendo e acreditando em nosso trabalho. 
 

Com amizade, 
 
 
 

Michélle Silva 
SOE 

Cláudia Chaves 
SOP 

 
 

 

“Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama 
amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver.” 

 

http://www.ciman.com.br/

