
 
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. 

            
 
           
             Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

              Sejam todos muito bem-vindos ao CIMAN 2022!  
 
Que, neste ano, sejamos exemplo de respeito à vida e propagadores dos melhores valores humanos no 

crescimento das sociedades e das nossas crianças. Que tenhamos alegrias, sucessos e inspiração para a superação 
de desafios e a construção de um mundo cada vez melhor. 

Na escola, tudo foi cuidadosamente organizado para acolher os estudantes e suas famílias. Os educadores 
trabalharam em projetos e planos de aula, meios e materiais didáticos e em outras práticas docentes, de forma 
cuidadosa e organizada, para que 2022 seja tempo de aprendizado e felicidade para todos.  

Aos pais, cabe reafirmar, simbólica e concretamente, o papel da escola na formação integral de seus filhos, 
estabelecendo ou reforçando laços de confiança, procurando conhecer os novos professores e ajudando as crianças 
na identificação dos espaços e da rotina da escola. A retomada das aulas é um momento em que toda a comunidade 
vibra junta, para que os estudantes iniciem seu ano escolar imbuídos da felicidade de aprender e da curiosidade por 
tudo o que têm pela frente. 
          No Ensino Fundamental I, o trabalho das primeiras semanas de aula esteve focado em formar vínculos, dar 
boas-vindas, construir combinados, investir no processo de adaptação de cada estudante às mudanças – novos 
professores e desafios da nova série –, orientar quanto a procedimentos e posturas de estudante compatíveis com o 
momento da escolaridade em que se encontram, explicar às crianças o que é esperado delas e o que ocorrerá ao 
longo do ano letivo em cada turma. Aproveita-se esse período, também, para se montarem horários e outros 
mecanismos que serão usados pela escola, pelos estudantes e pelas famílias ao longo do ano. 

Abaixo, estão algumas informações de extrema importância para a organização e o sucesso do nosso 
trabalho durante o ano letivo. Visando facilitar a organização do material diário, solicitamos especial atenção para o 
que segue. 
            Colocamo-nos sempre à disposição. Feliz ano novo letivo a todos!  
 
Observações 
 

1) Todo o material, utensílios para o lanche e peças do uniforme devem ser identificados com o nome do aluno  
 

2) Os alunos que não optarem pelo uso da cantina deverão trazer diariamente uma lancheira, com alimentos leves e 
saudáveis, e um guardanapo de pano ou papel. O CIMAN e vários nutricionistas infantis desaconselham a ingestão de 
frituras e/ou salgadinhos industrializados e recomendam a inclusão de frutas no cardápio do lanche.  
 

3) O horário de início das aulas é 13h30. A recepção das crianças é feita pela professora, em sala de aula, das 13h20 
às 13h30. Após esse horário, os professores iniciam as atividades pedagógicas e o acesso de familiares às salas 
não é mais permitido. Para um melhor acompanhamento dos alunos, e seguindo os protocolos de segurança, 
pedimos que os pais evitem conversar com as professoras na porta das salas, nos horários de entrada e saída – 
contamos com a colaboração das famílias e reafirmamos nosso prazer em atendê-los nos horários de atendimento. 
Caso necessitem entregar algum material ou encaminhar algum comunicado para os professores, por favor, procurem 
os apoios pedagógicos (Letícia ou Fernanda) ou a orientadora disciplinar (Lara).  
 
4) Lembramos que qualquer dúvida é razão suficiente para estabelecermos contato. Para tanto, a professora de seu 
(sua) filho(a) estará à disposição, no horário de atendimento, sempre às quintas-feiras, das 14h30 às 15h30.Os 
atendimentos ocorrerão, preferencialmente, de forma virtual. Os senhores também podem procurar a equipe 
SOE/SOP na escola. 
 Os professores de aulas especializadas estarão à disposição para atendimentos agendados conforme horário 
abaixo. 

PROFESSOR(A) DISCIPLINA 
SIGLA NO 
HORÁRIO 

DIA HORÁRIO 

Davi Educação Física EF Quinta-feira 14h30 

Márcio Arte ARTE Terça-feira 8h30 

Denise Inglês ING Quinta-feira 7h30 

Ana Paula Hardman 
Comunicação 

Eletrônica 
CE Quinta-feira 14h30 

 

 
5) O uso do uniforme completo é norma da escola. Nos dias em que os alunos têm aulas de educação física, o uso do 
tênis e do protetor solar é indispensável e o da camiseta sem mangas, aconselhável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) As aulas de educação física na piscina estão suspensas, por enquanto, considerando-se o estágio da crise 
sanitária que atravessamos. Quando for possível retomarmos essa atividade, enviaremos uma circular específica 
referente à entrega de atestado médico e aos procedimentos para a prática das atividades aquáticas de Educação 
Física na escola. 
 
 

7) Bimestralmente, agendaremos um encontro para falar dos resultados obtidos por seu (sua) filho(a). Este é um 
momento em que os pais têm a oportunidade de conversar pessoalmente com a professora e acompanhar as 
conquistas, as dificuldades e as possibilidades ao longo do processo de aprendizagem de seus filhos.  
 
 

8) Para maior segurança das crianças, estabelecemos os procedimentos abaixo. 

 Uma vez na escola, o aluno só poderá sair com os pais e/ou responsáveis, ou mediante autorização por escrito 
que especifique o nome da pessoa que virá apanhá-lo (preencher a 1ª folha da agenda, frente e verso). 

 As saídas antecipadas só deverão ser autorizadas por escrito ou por meio da comunicação verbal dos pais à 
Orientação Disciplinar (Lara). 

 Os responsáveis pelo transporte escolar deverão buscar os alunos na sala de aula. 

 Solicitamos atenção quanto aos horários de entrada (13h30) e saída (18h), evitando-se atrasos.  

 Devido aos protocolos de saúde e segurança necessários nesta fase da pandemia, o plantão de saída não está 
disponível no momento.  
 
                                   HORÁRIO DAS AULAS 

 TURMA 1° F  

PROFESSORA Neide Silva HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

Às quintas-feiras, das 14h30 às 15h30. 
 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 
13H30-14H30      
14H30-15H30    ING  
15H35-15H55  

16H-17H ARTE  EF   
17H-18H CE     

 
 

Disciplina 
Sigla no 
Horário 

Material 

Inglês ING Livro indicado  

Educação artística ARTE Estojo 

Educação física EF Uso de filtro solar. Uso de tênis nos dias de aulas na quadra/pátio. 

Comunicação eletrônica 
(informática) 

CE  

 
9)  Além dos materiais específicos para cada aula, os alunos deverão trazer diariamente agenda da escola, 
apontador, lápis de cor, cola, tesoura, lápis e borracha, máscaras limpas para a troca durante o período de aula e 
garrafinha de água. 
 
 Muito feliz com a presença de sua família em nossa comunidade escolar, a Equipe CIMAN coloca-se à disposição 
e agradece, desde já, a confiança depositada. 
 

Equipe diretiva da unidade 
 

Diretor: Mark Anderson 
Coordenadora pedagógica: Susy Willik 
Orientadora educacional: Mally Santos 
Orientadora disciplinar: Lara Marra 
Assistente pedagógica: Letícia Santos 
Professora regente: Neide Silva 
 
 

Com amizade, 
 

 

 

Susy Willik Mally Santos 
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental 

 
 


