
 

 

Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 

 

Sejam todos muito bem-vindos ao CIMAN 2022! 

 

Iniciaremos amanhã (15/2/2022, terça-feira) as atividades do Ensino Médio no período vespertino. Dada a 

atual fase da crise sanitária, em que a transmissão da covid-19 está acelerada, pedimos especial atenção no 

atendimento aos já conhecidos protocolos de prevenção contra a doença, para a manutenção da saúde individual 

e da saúde coletiva.  

Como é do conhecimento de todos, é necessário evitarem-se aglomerações no ambiente escolar. Por 

isso, informamos que, após as aulas do período matutino, os alunos estarão liberados para almoçar, podendo 

retornar ao CIMAN dez minutos antes das suas atividades da tarde, que ocorrem entre 14h30 e 18h, de terça-

feira a quinta-feira, conforme calendário encaminhado pela coordenação – sendo parte obrigatória e parte 

opcional. 

 Caso algum estudante tenha de ficar na escola entre os dois turnos, pedimos que os Responsáveis 

entrem em contato com a coordenação, para que seja designado local apropriado para a permanência dele 

nesse horário. Esses alunos também poderão utilizar a biblioteca para estudo no período entre os turnos. 

Excetuando-se esses casos especiais, contamos com a colaboração e a responsabilidade de todos em relação 

à permanência na escola apenas nos horários das atividades pedagógicas. 

Na cantina, o distanciamento será mantido na fila e nas mesas, atendendo às recomendações de 

etiqueta respiratória. Será permitida a permanência de apenas um estudante por mesa. Não será oferecido 

autosserviço de almoço à comunidade escolar, havendo a possibilidade de escolha entre os alimentos do balcão 

e os servidos à la carte. Não é permitida a entrega delivery de lanche na escola. 

As atividades esportivas serão adaptadas, oportunizando ações pedagógicas seguras de acordo com 

os protocolos sanitários. Os elevadores serão utilizados apenas por pessoas com restrição de mobilidade. 

 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Com amizade, 

 

 

              Leise Protta Lanna                                           Débora Vasconcelos Souto 

                Coordenadora pedagógica                                    Orientadora educacional 

 

 

 

 

“Uma jornada de mil quilômetros começa pelo primeiro passo.” 


