
 

Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 
 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis e alunos, 

 
(...) Recomeçar! 

Hoje é um bom dia para começar 
novos desafios. 

 Onde você quer chegar? 
Ir alto. 

Sonhe alto, 
queira o melhor do melhor, 

queira coisas boas para a vida. 
Pensamentos assim trazem para nós 

aquilo que desejamos. 
Carlos Drummond de Andrade 

 
 

 
Solicitamos sua especial atenção ao calendário do 1º bimestre/2022, bem como às orientações constantes 

desta circular. Para outros esclarecimentos ou eventuais dúvidas, estaremos sempre à disposição. 
 

DATA ATIVIDADE 

31/1 Início do ano letivo / 1º bimestre  

De 28/2 a 2/3 Recesso – Carnaval  

9/3 Aniversário do CIMAN Cruzeiro – Parabéns! 

9/3 e 11/3 
Provas 

integradas 
 

 

9/3 (quarta-feira) – Exatas – Matemática e Ciências  
11/3 (sexta-feira) – Humanas – Português, História e Geografia 
(PROVA IMPRESSA - PRESENCIAL) 
 
Obs.: Informamos que as datas das provas integradas do 2° ano são marcadas de forma 
diferenciada e informadas às famílias por meio do Classroom e da agenda do estudante. 

De 11 a 20/4 
Provas 

bimestrais 
 

 

11/4 – segunda-feira – História (5° ano)  
12/4 – terça-feira – História e Geografia (2°, 3° e 4° ano) Geografia (5° ano)  
13/4 – quarta-feira – Matemática  
19/4 – terça-feira – Português 
20/4 - quarta-feira – Ciências 
 
(PROVA IMPRESSA - PRESENCIAL) 

14/4 Recesso 

15/4 Feriado – Sexta-feira Santa 

17/4 Feliz Páscoa! 

21/4 Feriado – Aniversário de Brasília/Tiradentes 

25/4 Prova em 2ª chamada (PROVA IMPRESSA - PRESENCIAL) 

30/4 Término do 1º bimestre letivo 

 
Estamos iniciando o 1º semestre letivo de 2022, que chega carregado de desejos, curiosidades, ações, 

companheirismo, reflexões, adaptações, confiança, desafios, limites, superações e muito mais, como parte da nossa 
caminhada. Para que possamos iniciá-lo com sucesso, seguem alguns procedimentos importantes para o bom 
andamento do trabalho em 2022. Solicitamos, ainda, que façam uma leitura da agenda escolar, onde constam outras 
informações. 
 
HORÁRIOS  
 
Início das aulas – 7h30 e 13h30 
 
     Os horários de entrada e de saída devem ser respeitados. É importante o apoio da família aos estudantes e à 
escola quanto ao cumprimento dos horários estabelecidos. O aluno deverá estar pontualmente às 7h30 e às 13h30 
em sala de aula – em ocorrência de atraso, haverá o registro pelo SOD para comunicação e orientação às famílias. 
Em caso de imprevisto que impossibilite a chegada no horário, o aluno deverá dirigir-se ao Serviço de Orientação 
Disciplinar (SOD), com justificativa  dos pais e/ou responsáveis. 
        Saídas antecipadas só serão possíveis mediante autorização e justificativa dos pais. 
 

 



 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS PAIS 
 
  Visando proporcionar maior integração da família com o corpo docente e, consequentemente, 
propiciar um acompanhamento personalizado dos alunos, cada professor estará à disposição das famílias 
semanalmente, conforme horário divulgado posteriormente (em circular e no site da escola). 
  Orientamos os pais a observar e acompanhar as agenda dos estudantes, as atividades, as avaliações 
e as notas recebidas, para que, diante de alguma necessidade ou dúvida, procurem o professor em seu horário de 
atendimento.  
 
AVALIAÇÃO 
 
 Vivemos um momento da história em que a quantidade e a disponibilidade de informações são cada vez 
maiores – é a era da informação. Por isso, nossos alunos precisam capacitar-se para selecioná-las e gerenciá-las 
criticamente. Isso exige também uma nova postura em relação ao processo de avaliação, dado que vestibulares e 
alguns outros concursos e provas já seguem diretrizes mais arrojadas. São situações problema que, para serem 
resolvidas, pedem que o aluno lance mão de várias habilidades e conhecimentos. 
        O processo de avaliação das aprendizagens dos alunos é constante e se dá em vários momentos e por meio de 
diferentes instrumentos. Todas as atividades que as crianças fazem na escola, em todas as áreas de conhecimento, 
estão relacionadas com objetivos de aprendizagem, inclusive os instrumentos de avaliação (provas, pesquisas e 
demais atividades avaliativas). Em nossas aulas, temos compartilhado com as crianças, numa linguagem acessível a 
elas, os objetivos de aprendizagem das atividades e os procedimentos propostos. 
         Em relação aos instrumentos de avaliação no formato prova, nossos alunos vivenciam a interdisciplinaridade  
por meio da prova mensal integrada. As provas integradas de humanas e de exatas, que valem 6 pontos, fazem parte 
da composição da nota da A1 do estudante. A nota obtida na prova integrada será aplicada para todas os 
componentes curriculares que compõem a prova. Já a prova  bimestral (A2), que vale 10 pontos, é realizada, ao final 
do bimestre, em cada componente curricular, de acordo com o calendário divulgado.  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
2° ANO 
   
 No 2º ano, os estudantes começam a fazer provas. O significado e os procedimentos dos momentos de prova, 
como um momento privilegiado de estudo, serão construídos ao longo do ano. No primeiro bimestre, daremos um 
tratamento especial a esse aspecto. 
 Em cada bimestre, a nota final do aluno é formada pelos componentes da maneira como segue.  
 
Avaliação 1 (prova integrada) – Valor: 10 pontos  

É composta de uma avaliação escrita, integrada de humanas (português, história e geografia) e exatas 
(matemática e ciências), sem calendário definido (valendo 6 pontos), e outras atividades avaliativas diversificadas 
ao longo do bimestre (valendo 4 pontos ao todo), referentes à cada componente curricular.  
 
Avaliação 2 (prova bimestral) – Valor: 10 pontos  

Trata-se de uma prova escrita, realizada ao final do bimestre, por componente curricular, contemplando os 
objetos de conhecimento e habilidades prioritários do bimestre, aplicada de acordo com calendário divulgado 
previamente. 
 
3°, 4º e 5º ANOS 
 
Avaliação 1 (prova integrada) – Valor: 10 pontos  

Prova mensal integrada (humanas e exatas), que vale 6 pontos,  aplicada de acordo com calendário 
divulgado previamente, e uma ou mais atividades complementares, com valor de 4 pontos. 
 
Avaliação 2 (prova bimestral) – Valor: 10 pontos 

Trata-se de uma prova escrita por componente curricular, contemplando os objetos de conhecimento e 

habilidades prioritários do bimestre,  aplicada de acordo com calendário divulgado previamente.  
 

A média bimestral é calculada pela média aritmética das avaliações A1 e A2 do respectivo bimestre. 
 
 Os critérios de avaliação indicando os objetos de conhecimento e habilidades a serem contemplados nas 
avaliações serão divulgados posteriormente, por meio de circular, no Classroom  e em nosso site. 
 As provas serão impressas e aplicadas em sala de aula (presencialmente) conforme calendário. Qualquer 
alteração será imediatamente comunicada aos responsáveis e aos estudantes.  
 No período de provas mensais integradas e bimestrais, os alunos terão aulas normais. 



 

PROVA EM 2ª CHAMADA 
  
 Conforme regimento escolar descrito na agenda, o aluno que faltar em dia de prova (integrada/bimestral) 
deverá apresentar justificativa após sua aplicação e inscrever-se, imediatamente, na secretaria, para a prova em 
segunda chamada. Esse direito está vinculado ao dever da responsabilidade, do cumprimento de compromissos. 
Portanto, não será concedido ao aluno esse direito em caso de viagens, passeios e atividades paralelas, dentre outros 
motivos que não se enquadram ao estabelecido pelo Art.51 do regimento. 
         A prova em 2ª chamada abrange todos os objetos de conhecimento  e habilidades  do bimestre, por componente 
curricular. Caso a prova perdida pelo(a) aluno(a) seja a mensal integrada, a segunda chamada será oferecida 
separadamente por disciplina. Assim, ele(a) terá de fazer, em segunda chamada, uma  prova para cada disciplina 
abrangida na integrada perdida. 
     Quanto à entrega de atividades e/ou  trabalhos, solicitamos especial atenção às datas determinadas pelos 
professores.  
 
COMUNICAÇÃO  
 
 Os alunos deverão trazer diariamente, além do material, a agenda escolar para organização das 
atividades/tarefas, que é um instrumento de comunicação recíproca entre professores e famílias. O uso dela é 
obrigatório. 
 Todos os informes/comunicados da direção e da coordenação são enviados pelas agendas dos estudantes, 
postados no Classroom, no site da escola e enviado por e-mail para as famílias.  
 No início de cada bimestre, a escola envia um calendário de provas. Os professores informam, em sala, datas 
de entrega e/ou realização das atividades avaliativas ou trabalhos para nota. Além disso, cada professor utiliza a sala 
virtual Classroom destinada a atividades, informativos, sugestões de links para enriquecimento dos conhecimentos 
estudados em sala outros. Os responsáveis poderão ter acesso ao Classroom mediante e-mail do aluno e senha 
individual. O site CIMAN (www.ciman.com.br) disponibiliza notícias, circulares, bem como outras informações 
relevantes sobre a instituição.  

Os conteúdos e as atividades de casa são acompanhados também pelos cadernos, livros e pelas agendas 
dos estudantes. 
 Os trabalhos devem sempre respeitar o roteiro e a data marcada de entrega. Não serão aceitos trabalhos fora 
da data, bem como não será permitido que o aluno finalize atividades ou as imprima no horário de aulas. Caso ocorra 
algum imprevisto, a justificativa deverá ser feita na agenda do(a) aluno(a). Os trabalhos entregues fora do prazo terão 
a pontuação reduzida, salvo aqueles que apresentarem atestado médico.  
 Devido ao clima seco da nossa região e à crise sanitária, é importante que todos os estudantes tragam a  
própria garrafa d’água, que deverá ser cheia antes do início das aulas e/ou provas e durante o intervalo. 

Não é permitido o uso de aparelhos celulares, tablets, jogos eletrônicos e aparelhos de música em sala 
de aula, durante o horário de aula ou após as provas, salvo em situações de uso pedagógico, solicitadas previamente 
pelo professor.  Caso o estudante esteja de posse de algum(ns) desse(s) aparelho(s), ele(s) deve(m) sempre 
permanecer desligado(s) e dentro da mochila. Em caso de descumprimento dessa orientação, o aparelho será 
recolhido pelo professor e entregue ao SOD, que o devolverá aos familiares.  

Aula dada é aula estudada! Não deixe para revisar toda a matéria apenas na véspera das avaliações. O 
estudo, bem como a leitura complementar, deve ser um hábito diário. É  importante a criação de um horário de 
estudos. Sugerimos que as tarefas sejam feitas diariamente, bem como a releitura dos textos estudados em sala, 
pesquisas sobre os temas estudados e a execução das atividades complementares postadas no Classroom também 
ajudam.  
 Contribuir para  a organização e a limpeza do ambiente escolar é obrigação de todos. Mantenha sala, carteira, 
material e mochila organizados. 
 
Equipe Diretiva – CIMAN CRUZEIRO 
  
– Diretor-geral – Atef Aissami 
– Diretor do colégio – Leonardo Eustáquio 
– Coordenadora pedagógica – Michélle Silva 
– Orientadora educacional – Cláudia Chaves 
– Orientadora disciplinar – Nathalia Vasconcelos (61) 9.9821-6439 
– Apoio pedagógico – Brenda Aquino (61) 9.9944-8697 
– Apoio pedagógico – Julliene Guimarães (61) 9.9843-4766 
 

Com amizade, 
 

 
Michélle Silva 

SOP – Coordenadora pedagógica 
Cláudia Chaves 

SOE – Orientadora educacional 

 


