
 

Brasília, 28 de janeiro de 2022. 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

Sejam todos muito bem-vindos ao CIMAN 2022!  
 

Com alegria, iniciaremos o novo ano letivo em 31 de janeiro, próxima segunda-feira, para 
todas as etapas de ensino. Temos a certeza de contarmos, mais uma vez, com a parceria de toda a 
comunidade escolar para o sucesso em nossa missão de educar. 
 

Como é do conhecimento dos senhores, estamos em nova fase da crise sanitária, em que a 
transmissão da covid-19 está acelerada. Assim, contamos com a responsabilidade de todos, em 
relação à saúde individual e coletiva, na manutenção dos cuidados dentro e fora da escola, na 
atenção a sintomas da doença e na aferição de casos em que haja a necessidade de afastamento 
do ambiente escolar, conforme esclarecimentos abaixo. 
 

Em função de determinação legal, as aulas serão presenciais para todos os estudantes. 
Embora o Colégio CIMAN continue plenamente preparado para o ensino híbrido, neste momento, 
não há legislação que regulamente a oferta de aulas no formato on-line para a Educação Básica nas 
escolas do País – ao contrário do que ocorreu nos dois anos anteriores. Porém, a plataforma Google 
Classroom e suas ferramentas, como salas de aula virtuais, continuarão sendo usadas pela 
instituição para enriquecer as ações pedagógicas. Em caso de haver qualquer mudança na 
regulamentação, as famílias serão imediatamente avisadas pela escola.  
 

Havendo impedimento de comparecimento à escola em decorrência de casos diversos, 
atestados em laudo médico, o estudante receberá tratamento excepcional da escola, conforme 
previsto em lei. Nessas situações, pedimos que as famílias procurem a coordenação da etapa de 
ensino no início das aulas.  
 

Em caso de febre ou sintoma de covid-19 constatado em estudantes, as famílias serão 
informadas para que os busquem imediatamente na escola. A febre é caracterizada pela 
temperatura igual ou superior a 37,8°C.  
 

É muito importante que as famílias fiquem atentas às orientações que seguem, sobre casos 
em que o(a) estudante não pode comparecer à escola, segundo a Secretaria de Saúde do DF, 
devendo ser a instituição notificada da situação por meio de comunicação dos responsáveis com a 
coordenação da etapa de ensino. 
 

1. O estudante que teve covid-19 deve ser afastado da escola por até 10 dias, a contar do 
início dos sintomas ou do resultado laboratorial. O retorno só pode ocorrer desde que o caso 
confirmado esteja há pelo menos 24 horas sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos – é 
fundamental o acompanhamento médico. 
 

2. O estudante que teve contato próximo com pessoa infectada também deve ser 
imediatamente afastado das atividades e testado com teste rápido antígeno ou RT-PCR no 5º dia 
após a data do último contato com o caso confirmado. O retorno às atividades presenciais 
dependerá do resultado do exame e da situação clínica apresentada pelo estudante. No entanto, 
mesmo com o teste negativo, ele segue em afastamento até o 7º dia após o contato com o paciente 
positivado. Caso não seja possível realizar a testagem no 5º dia, deve-se manter a quarentena por 
14 dias a contar da data do último contato com o caso confirmado.  

 
São considerados contatos próximos os seguintes: 

 

 pessoa que teve contato domiciliar quando residente na mesma casa/ambiente de um caso 
confirmado;  



 

 pessoa que esteve a menos de 1 metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, 
com um caso confirmado, ambos sem máscara facial ou utilizando-a de forma incorreta;  

 pessoa que não pode garantir que tenha havido uso correto das máscaras em contato com 
caso confirmado;  

 pessoa que teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso 
confirmado. 
 
Conforme os compromissos de bem-estar, conforto, segurança e, especialmente, de busca 

de excelência nos serviços educacionais oferecidos, o Colégio CIMAN apresenta, a seguir, as 
orientações às famílias sobre o protocolo de segurança vigente na instituição, bem como o conjunto 
de medidas tomadas pela escola.   
 
MEDIDAS GERAIS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO  
 

Os espaços físicos foram readequados, respeitando-se o distanciamento, para se evitarem 
aglomerações nas salas de aula e em demais áreas. Para isso, há demarcações no chão, que 
facilitam a visualização das distâncias e as rotas a serem seguidas em corredores e outros espaços.  

 
Para garantir a melhor circulação possível em todos os espaços da escola, evitando-se 

contato e respeitando-se o distanciamento, a entrada será sempre feita pela direita e a saída, pela 
esquerda.  

 
Os atendimentos às famílias serão, preferencialmente, realizados de forma on-line, por meio 

de meetings, ou por telefone. Não serão permitidas aglomerações de pais e/ou responsáveis e 
estudantes em frente à escola e/ou nos pátios, parques e gramados. Qualquer objeto ou recado a 
ser entregue aos professores deve ser colocado nas mochilas e devidamente explicado em bilhete 
enviado na agenda. Durante as atividades, professores e colaboradores manterão distanciamento 
dos alunos, evitando contato físico.  
 
MEDIDAS DE HIGIENE INDIVIDUAL 
 

Todos devem utilizar máscaras de proteção facial, conforme legislação em vigor, em áreas 
internas e externas, garantindo que elas sejam utilizadas de forma correta, cobrindo totalmente a 
boca e o nariz, e estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Há torres com 
álcool em gel em todas as entradas das áreas, para a comunidade escolar, além de espuma de 
álcool 70% (sem enxágue) em todas as salas de aula. As crianças de até 6 anos serão sempre 
acompanhadas ao banheiro, a fim de serem auxiliadas na utilização do sanitário, bem como na 
higienização das mãos. Não será permitido partilhar objetos pessoais, como roupas, escovas de 
cabelos, brinquedos, toalhas etc.  
 
MEDIDAS DE HIGIENE EM ESPAÇOS COLETIVOS 
 

A escola realiza limpeza e desinfecção das instalações sistematicamente, com especial 
atenção aos seguintes procedimentos:  
 

 desinfecção das áreas de gramas sintéticas;  

 limpeza constante de paredes, pisos, tetos, painéis, quadros, lixeiras, persianas, 
equipamentos, todos os mobiliários como carteiras, cadeiras e mesas, mesas de refeição, 
armários, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris, luminárias, objetos e grades de ar-
condicionado e ventiladores;  

 limpeza e desinfecção de objetos tocados com frequência, considerando a especificidade da 
atividade;  

 limpeza e desinfecção de áreas de recreação, salas de reunião, auditórios, piscinas, 
parquinhos, laboratórios, salas de aulas especializadas, bibliotecas e banheiros;  

 limpeza e desinfecção de superfícies e objetos antes do início e após o término do dia 
escolar;  



 

 limpeza e desinfecção, após cada refeição, de mesas, bancadas e cadeiras.  
 

Também é privilegiada a abertura de janelas e portas nos ambientes escolares (salas de 
aula, salas dos professores, banheiros, cozinha etc.), para ventilação natural. Será proibido o uso de 
bebedouros (sem jato inclinado). Por isso, é importante que todos os estudantes tragam de casa 
suas garrafas de água já cheias. Em caso de necessidade, haverá copos descartáveis à disposição 
dos alunos, para uso em bebedouros do tipo jato inclinado. Para reforço do conhecimento acerca 
dos cuidados necessários, está afixado, em banheiros e lavatórios, bem como em outras áreas da 
escola, material informativo com instruções sobre a lavagem correta das mãos e sobre o uso do 
álcool em gel.  
 

Serão higienizados regularmente equipamentos, instrumentos e materiais didáticos 
empregados em aulas práticas, e, após cada aula, os utensílios comuns. Serão mantidos mapas de 
sala de aula, para que alunos ocupem as mesmas cadeiras e mesas diariamente.  
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO 
 

Nas cantinas/nos refeitórios, 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. Para melhor organização e bem-estar dos alunos, o lanche das crianças da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I ocorrerá em sala de aula.  
 

Nas cantinas/nos refeitórios, não será oferecido autosserviço de café da manhã nem de 
almoço à comunidade escolar. Para facilitar a solicitação dos lanches, está disponível aos pais o 
aplicativo Bubbe Cantina Digital, por meio do qual se podem escolher alimentos e bebidas, que 
serão entregues em sala de aula, em embalagens individuais lacradas. Trata-se de serviço pré-
pago, para o qual as famílias devem criar conta, fazer seus depósitos e, a partir disso, escolher os 
lanches dos estudantes. Para mais informações, é possível entrar em contato com a cantina, que é 
terceirizada, pelo telefone 3234-7115; com o sr. Jael, pelo telefone 61-99223- 3085; ou com a sra. 
Jaidete, pelo telefone 61-99159-7044. Também na cantina, só são utilizados talheres descartáveis.  

 
Estão à disposição álcool em gel e espuma de álcool na entrada, no caixa e próximo à pia, 

bem como sabão e papel toalha na pia.  
 

Lembramos que as famílias podem continuar enviando os lanches de casa para os 
estudantes, devidamente higienizados e embalados. Informamos que, como medida de segurança, 
não é permitida a entrega delivery de lanche na escola.  
 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA ENTRADA E NA SAÍDA  
 

Para maior controle e segurança, as entradas e as saídas serão feitas apenas pelos portões 
centrais – o portão dos fundos estará fechado. Há torres com álcool em gel em todas as entradas 
das áreas, para a comunidade escolar, além de espuma de álcool 70% (sem enxágue) em todas as 
salas de aula. Pedimos que as famílias atentem para as sinalizações indicativas no que diz respeito 
à circulação e ao distanciamento dentro da escola.  
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 
 

Como forma de prevenção, serão priorizados eventos e reuniões, bem como atendimento às 
famílias, a distância. As urgências devem ser comunicadas diretamente à coordenação. 
 

As atividades esportivas serão adaptadas, oportunizando ações pedagógicas seguras de 
acordo com os protocolos sanitários. Pede-se o mínimo possível de movimentação das famílias e 
dos estudantes no ambiente escolar.  
 



 

Os alunos serão recebidos até dez minutos antes do início das aulas e devem sair da escola 
após o término do período de aulas. Os elevadores serão utilizados apenas por pessoas com 
restrição de mobilidade.  
 
MEDIDAS PERTINENTES À ESTRUTURA PEDAGÓGICA 
 

Durante as atividades, os professores estarão atentos ao distanciamento entre os 
estudantes. É importante, porém, que as famílias reforcem, em casa, as orientações sobre a 
necessidade do distanciamento em todos os ambientes.  
 

Como medida de segurança, as famílias não poderão ser atendidas nas portas das salas de 
aula pelos professores. Caso os pais necessitem conversar com os professores, pedimos que 
peçam a marcação, via agenda ou por telefone com as coordenações, para atendimento às famílias. 
Em situações de urgência, as famílias devem procurar diretamente o SOP/SOE. 
 

Os critérios de avaliação serão encaminhados às famílias pela coordenação de cada etapa 
de ensino, de acordo com o no Regimento Escolar. Outros detalhes de rotina serão encaminhados, 
em circular, pelas equipes de SOP/SOE de cada segmento.  
 

Será feito o monitoramento de atividades e de pessoas com a finalidade de garantir a 
execução das medidas de precaução de contágio constantes neste documento. Temos a certeza de 
que, com a adoção das medidas aqui relacionadas, que têm como foco a saúde e a segurança de 
toda a comunidade escolar, o CIMAN seguirá oferecendo tranquilidade a todos diante dos desafios 
atuais.  
 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, agradecendo, desde já, a 
colaboração e a parceria das famílias de nossa comunidade escolar. 
 

Desejamos que este ano seja de saúde e sucesso para todos.  
 
 
   

Com amizade, 

 
 
 

Mark Mello 
Diretor 

 
 

“Que este ano seja luz em nossas vidas no caminho do ensinar e do aprender. Feliz CIMAN 2022!” 


