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INTEGRAL 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
Seguem algumas informações acerca de procedimentos importantes a respeito da hora da tarefa 

oferecida pelo programa CIMAN Integral. 
 

 Trata-se de um momento destinado à orientação na realização das tarefas de casa, quando a 
professora pode sanar possíveis dúvidas, mas não é um reforço escolar.  
 

 São feitas as tarefas que foram enviadas no mesmo dia e para as quais as crianças trouxeram o 
material. Por exemplo, se hoje o aluno teve aula de inglês, matemática e linguagem, ele fará os deveres 
dessas disciplinas, mesmo que a data de entrega desses trabalhos seja daqui a uma semana. 
 

 Orientamos aos alunos que estudam 2 (duas) e/ou 3 (três) vezes na semana no CIMAN Integral que 
mantenham o hábito de realizar as tarefas do dia em casa, de preferência sempre no mesmo 
horário. 
 

 Incentivamos a aquisição da autonomia na realização dos deveres. Sempre que possível, 
orientamos e sinalizamos os erros para que o aluno possa percebê-los e corrigi-los. Caso a criança não 
os perceba, a tarefa será enviada dessa forma, para que os professores do turno matutino façam 
a correção e acompanhem essa dificuldade. 
 

 Pode ocorrer, algumas vezes, de o tempo destinado ao acompanhamento não ser suficiente para a 
realização de todas as tarefas. Nessas situações, o(a) aluno(a) deverá finalizar sua atividade em casa.  
 

 As atividades de pesquisa/ experiência deverão ser realizadas em casa, pois necessitam de suporte 
de computador, gravuras diferenciadas e estudos mais profundos – justamente por isso, seu prazo de 
entrega é maior. 
 

 Quando as crianças terminam todas as tarefas do dia, oferecemos atividades como a leitura de 
obras literárias, gibis, revistas infantis, atividades em folha complementares e participação de rodadas de 
jogos pedagógicos. 
 

 Sempre sinalizamos na agenda e classroom quando a tarefa não foi concluída. Por isso, é muito 
importante que a família acompanhe os registros diários. 
 
 Pedimos aos senhores que estejam atentos a todas as atividades que serão propostas aos 
estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem professores, 
auxiliares ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

A Equipe CIMAN coloca-se à disposição e agradece, desde já, a confiança depositada. 
 

Com amizade, 
 

Daniela Almirante 
Coordenadora do CIMAN Integral 

Período vespertino 

 
 
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção”. 

Paulo Freire 


