
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2022.  

 

Senhores 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. 

Na Educação Infantil, o foco das primeiras semanas de aula está em formar vínculos, dar boas-vindas, 
construir combinados, investir no processo de adaptação de cada estudante às mudanças – novos professores e 
desafios –, 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. 

 
Colocamo-nos à disposição. Feliz ano novo letivo a todos! 

  
Seguem, abaixo, algumas informações de extrema importância para a organização e o sucesso do nosso 

trabalho durante este ano letivo.  
 

1. Informamos que, a partir do dia 21/02, segunda-feira, serão utilizados os livros didáticos e todo o material solicitado, 
conforme horário semanal de aula. 
 
2. Todo o material e o uniforme devem ser identificados com o nome do aluno. 
 
3. Cada estudante receberá um kit com material de artes, que não deverá ser compartilhado com colegas. Ele será 
composto de tinta guache, pincel, cola colorida e palitos de picolé, dentre outros materiais. Potes de tinta, pincel, 
canetinhas e cola colorida serão higienizados após o uso, antes de serem guardados. 
 
4. Os cadernos e os livros dos alunos retornarão para casa na mochila do estudante todos os dias. Para os Jardins I e 
II, cada livro didático deverá estar guardado dentro da mochila do aluno e somente ser retirado por comando das 
educadoras. No Jardim II, o livro de inglês deverá ser enviado para a escola somente no dia da aula especializada. 
 
5. Para maior segurança das crianças, foram estabelecidos os seguintes procedimentos: 
- 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 também deverão ser autorizadas por escrito e enviadas por e-mail ou por meio de 
comunicação verbal dos pais às professoras Letícia ou Jane (matutino) e Bianca (vespertino); 
- a escola dispõe de um sistema de plantão que funciona das 7h25 às 7h45 (entrada do turno matutino), das 12h10 às 
12h30 (saída do turno matutino), das 13h25 às 13h45 (entrada do turno vespertino) e das 18h10 às 18h30 (saída do 
turno vespertino), e somente nesses horários. Porém, devido aos protocolos de saúde e segurança necessários nesta 
fase da pandemia, o plantão não está disponível neste momento;  
- para segurança e maior 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 abaixo descritos. 
Em caso de necessidade de atendimento com os professores ou com a coordenação, os pais e/ou responsáveis 
deverão solicitá-los via e-mail, agenda do aluno ou pelo telefone da escola (3213-3737) e falar com a Letícia 
(Educação Infantil), que fará o agendamento. Os atendimentos ocorrerão, preferencialmente, de forma virtual. 
- solicitamos atenção quanto aos horários de entrada (7h45 e 13h45) e saída (12h10 e 18h10), para que se evitem os 
atrasos, lembrando que no momento devido aos protocolos de segurança não temos plantão. Informamos, ainda, que, 
no horário de entrada, os pais poderão levar as crianças à sala até as 7h50, no período matutino, e até as 13h50, no 
período vespertino; após esses horários, as crianças serão encaminhadas às salas pela equipe de apoio educacional. 
Tal medida visa colaborar ainda mais para a organização inicial das aulas e da rotina de atividades de estudantes e 
professores.  
 
6. Na Educação Infantil, o trabalho de avaliação é atividade contínua do professor. Ao final de cada trimestre, é 
entregue aos pais um relatório com a finalidade de informar o desenvolvimento da criança.  



 
7. O CIMAN não oferecerá às famílias da Educação Infantil a oportunidade de realizar lanches coletivos para 
comemorar os aniversários de seus filhos neste momento de crise sanitária.   
 
8. Solicitamos, ainda, que o endereço e os telefones fixos e celulares sejam atualizados na secretaria sempre que 
houver mudança. 
 
9. Informamos que as atividades no chuveirinho estão previstas para a partir de março, considerando-se o estágio da 
crise sanitária que atravessamos. Elas deverão ocorrer quinzenalmente, para que não haja grande desperdício de 
água, o bem mais precioso do nosso planeta. 
 
10. Também em atenção à crise sanitária, neste momento, as atividades na piscina serão substituídas por outras 
atividades físicas ministradas pelo professor de aula especializada da disciplina.  
 
11. Conforme horário abaixo, os alunos da Educação Infantil poderão trazer um brinquedo para a escola no dia da 
atividade na casinha de boneca. Para os alunos do Jardim II, o dia da atividade no chuveirinho será eventualmente 
marcado, a partir de março, pela professora-regente como atividade especial. 

HORÁRIO DAS AULAS 
Jardim II A  

 

 
SEGUNDA-FEIRA  

 
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA  QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

INFORMÁTICA 
 

 
 

NATAÇÃO 
 
 

 
MÚSICA 

LITERATURA 
INGLÊS  

EXP. CORPORAL 
 

CASINHA 
 
 
 

 
12. Ao longo do ano, faremos contato pessoal com os pais, trimestralmente, para a entrega dos relatórios. No entanto, 
procuramos sempre lembrar que qualquer dúvida quanto à escola ou ao desenvolvimento do trabalho é razão 
suficiente para estabelecermos contato. Para tanto, a professora de seu (sua) filho(a) estará à disposição às 
segundas-feiras, das 7h45 às 8h40. Os professores de aulas especializadas também estarão ao seu dispor, conforme 
horário abaixo. 
 

PROFESSOR DISCIPLINA DIA HORÁRIO 

Leidiane Natação Segunda-feira Das 7h45 às 8h40 

Hosana Música Segunda-feira Das 11h às 11h55 

Luciene Literatura Terça-feira Das 7h45 às 8h35 

David Expressão corporal Segunda-feira Das 8h40 às 9h35 

Elizabete Inglês Quarta-feira Das 8h40 às 9h35 

Regina Informática Terça-feira Das 8h40 às 9h35 

  
A Equipe CIMAN, feliz com a presença de seu (sua) filho(a), coloca-se à disposição e agradece desde já a 

confiança em nós depositada. 
 
Equipe da Unidade 
 
Diretor-geral: Atef Aissami 
Diretor: Mark Anderson 
Coordenadora pedagógica: Valéria Ramos Martins 
Orientadora educacional: Luciana Santos de Morais 
Apoio pedagógico: Letícia de Jesus Leles Ferreira 
Auxiliar de corredor: Jane Said 
Professora-regente: Cristiane Ferreira Barbosa  
Professora auxiliar: Luiza Rosa 
 

Com amizade, 
 
 
 

Valéria Ramos Martins Luciana Santos 
Coordenadora Pedagógica Orientadora Educacional 

 
“Uma longa viagem começa com um único passo.” 


