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INTEGRAL 

 
Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022. 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 
Seguem algumas informações importantes para a organização e o sucesso do nosso trabalho 

durante o ano letivo.  
 

1) Os alunos deverão trazer diariamente agenda da escola, material de higiene bucal, chinelo e camiseta 

do CIMAN Integral.  Recomenda-se trazer, também, uma garrafinha de água e uma almofada para a 

hora do repouso, após o almoço.  

2) Todo o material e uniforme pedidos na lista do CIMAN Integral devem ser identificados com o nome e 

a turma do aluno e entregues até 11/02 (sexta-feira) à professora auxiliar da sala.  

3) As professoras auxiliares buscarão as crianças para o almoço às 12h. O horário de início das aulas do 

CIMAN Integral é 14h. Os professores encaminharão os estudantes para a sala de cada modalidade. 

Após esse horário, são iniciadas as atividades e, por isso, o acesso dos familiares às salas não é mais 

permitido. Caso necessitem entregar algum material ou encaminhar algum comunicado para os 

professores, por favor, procurem os apoios de corredor (Fernanda/ Michelle) ou a coordenação do 

CIMAN Integral (vespertino).  

4) Lembramos que qualquer dúvida é razão suficiente para que a família estabeleça contato com a 

equipe do CIMAN Integral. Para tanto, é necessário solicitar um horário de atendimento com o professor 

via agenda ou procurar a coordenação do CIMAN Integral (vespertino).  

5) O uso do uniforme do CIMAN Integral (camiseta laranja) é obrigatório. Além disso, cada 

modalidade exige um traje adequado, que deverá ser trazido conforme o horário abaixo. Nos dias em 

que os alunos têm atividades na área aberta (piscina e quadras), o uso do protetor solar é indispensável. 

6) A tarefa de casa será acompanhada pela professora da turma. Caso a criança não consiga finalizar 

essa atividade no CIMAN Integral, a família será comunicada via agenda e classroom. Deveres que 

requerem pesquisas mais aprofundadas e entrevistas deverão ser feitos com o apoio da família. 

9) Os remédios serão ministrados somente quando solicitado pela família, mediante envio da cópia da 

receita médica. 

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

- O(a) aluno(a) só poderá sair da escola com os pais e/ou responsáveis e com pessoas autorizadas 

previamente, mediante preenchimento de ficha que consta na agenda. Essa autorização deverá 

especificar se a criança poderá ir sozinha ou acompanhada (preencher a 1ª folha da agenda, frente e 

verso, com o nome/grau de parentesco da pessoa que virá apanhá-la). 

- As saídas antecipadas só serão autorizadas mediante comunicado verbal ou via agenda dos pais e/ou 

responsável à coordenação do CIMAN Integral (vespertino). 

- Reforçamos, ainda, que o aluno seja retirado das atividades, preferencialmente, no intervalo de troca 
das aulas, para não prejudicar o andamento das atividades. 

- Os pais e/ou responsáveis deverão avisar a coordenação do CIMAN Integral (vespertino) caso os 

alunos utilizem transporte escolar, identificando o nome da prestadora desse serviço. A empresa 

contratada fica responsável por buscar os alunos na sala de aula. 
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Segue horário (2º, 3º, 4º e 5º anos) 

 
 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

12h Almoço  Almoço Almoço Almoço Almoço 

 
13h Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  

 
14h Hora da tarefa Hora da tarefa Hora da tarefa Hora da tarefa Hora da tarefa 

15h30 
 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche  

16h 
 

Judô/ ginástica Funcional kids Judô/ ginástica Funcional kids Teatro 

17h 
 

Futsal/ dança Inglês Futsal/ dança Culinária Música 

  
 

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

desde já, a confiança depositada. 

 

Professor auxiliar: Ana Lúcia Mesquita 

Professora da hora da tarefa: Paloma Galdino 

 

 

 

Com amizade, 
 

 
Daniela Almirante 

Coordenadora do CIMAN Integral 
Período vespertino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de 
vento.” 

 
Erico Veríssimo 


