
 

 

Circular nº 3/2022                                                                           

           Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 Por meio desta circular, informamos sobre os itens que seguem. 
 
 

  1)   ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 
 

Certos de que a participação da família é fundamental para atingirmos nossos objetivos 

educacionais, procuramos propiciar um atendimento sempre eficiente, que, conforme divulgado 

anteriormente, ocorre como segue. 
 

• Direção, Orientação Pedagógica, Orientação Educacional, Orientação Disciplinar: presença 

constante na escola, diariamente, nos períodos matutino e vespertino. 

• Professores do Ensino Fundamental: horário semanal de atendimento às famílias, conforme 

divulgado em circular anterior e no site da escola. 

• Secretaria: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. 

• Biblioteca: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às12h e das 14h30 às 18h. 
 

 Nossa proposta é melhorar sempre a qualidade do nosso trabalho. Para isso, contamos com a 

participação de todos. 
 

 Lembramos que, conforme já informado, neste momento de pandemia, os atendimentos 

ocorrerão, preferencialmente, no formato on-line. 
 

2)   COMUNICAÇÃO ESCOLA/FAMÍLIA 
 

A comunicação entre o CIMAN e a família é realizada por meio da agenda e das circulares enviadas 

pelos e-mails institucionais dos alunos e/ou cadastrados pelos pais, também publicadas nas salas de aula 

virtuais e no site da escola (www.ciman.com.br). É de fundamental importância que as famílias estejam 

atentas às informações, para acompanhar sempre nossas atividades. 
  

Circulares já enviadas: orientações de início do ano letivo com os protocolos de saúde e segurança 

contra a covid-19, orientações pedagógicas relativas ao 1º bimestre do Ensino Fundamental, orientações 

gerais de rotina e horário de atendimento dos professores, dentre outras. 
 
 
 

http://www.ciman.com.br/


3) CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS NESTA FASE DA CRISE SANITÁRIA 
 

Conforme informado anteriormente, o Colégio CIMAN retoma, neste ano, as provas realizadas 

presencialmente pelos estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, inclusive as provas em 2ª 

chamada. Os calendários foram organizados pelas coordenações das etapas e encaminhados às famílias. 

 

Seguem informações importantes sobre os casos tratados pelo CIMAN como excepcionais, no 

contexto da crise sanitária. 
 

• Estudantes afastados, em dia(s) de prova(s), das aulas presenciais por terem sido acometidos 

pela covid-19 ou por outras doenças realizarão essa(s) atividade(s) em 2ª chamada. 

• Estudantes afastados, em dia(s) de prova(s), das aulas presenciais por contato próximo com 

pessoa contaminada por covid-19 realizarão essa(s) atividade(s) em 2ª chamada. 

• Turma afastada, em dia(s) de prova(s), das aulas presenciais por surto de covid-19 na sala 

(quando há três ou mais casos comprovados da doença na mesma sala de aula em um prazo de 

14 dias) realizará essa(s) atividade(s) a partir 2º dia após o retorno às aulas presenciais, em 

data(s) a ser(em) informada(s) pelas coordenações das etapas de ensino.  

• Estudantes com comorbidades que impossibilitem a presença na escola, em dia(s) de prova(s) e 

em período prolongado posterior a elas, realizarão essa(s) atividade(s) conforme acordado 

diretamente com as coordenações das etapas de ensino. 
 

Na oportunidade, sugerimos a leitura dos critérios para a realização de 2ª chamada, que estão à 

disposição no regimento escolar, assim como na agenda pedagógica.  

 

4) PARCERIAS CIMAN – REINÍCIO DAS ATIVIDADES  
 

Escolinhas de esportes e artes 
 

Cientes da importância do esporte e da arte no desenvolvimento de crianças de jovens, sendo pontes 

para interação do indivíduo com a sociedade e um forte agregado na busca do crescimento sadio, o Colégio 

CIMAN, unidade Cruzeiro, oferece as escolinhas de Caratê e Tênis. Na unidade Octogonal, o CIMAN possui 

parceria com a Associação Cultural e de Treinamento Desportivo (ACTD), que oferece modalidades 

desportivas aos nossos alunos e à comunidade em geral, com professores especializados.  
 

Cursos oferecidos: vôlei, futsal, basquete, futebol society, balé, danças urbanas, judô, caratê, 

xadrez, ginástica rítmica, natação e hidroginástica.  
 

Essas atividades, cuja adesão é opcional, serão retomadas a partir de 7 de março. O reinício das 

modalidades de natação e hidroginástica está previsto para o mês de abril. 
 

 Para tanto, seguem informações importantes: 
 

• As matrículas para todas as modalidades iniciam-se em 3 de março. 

•  As aulas ocorrerão de acordo com a modalidade escolhida e nos horários estabelecidos.  

• As turmas serão divididas segundo a faixa etária para cada modalidade ou definidas pelos 

professores e coordenadores. 

• A ACTD é responsável pela gestão das atividades e pelo controle de todos os seus alunos. 



• Todos os protocolos de saúde e segurança contra a covid-19 estabelecidos pela escola serão 

rigorosamente seguidos pela empresa parceira, que se compromete a enviar às famílias detalhes 

específicos sobre a prática de cada modalidade. 
 

Demais informações serão prestadas na secretaria de cursos da ACTD ou pelo telefone 99248-1612, 

de segunda a sexta, das 16h às 20h30. No Cruzeiro é possível conversar diretamente com os professores 

das modalidades, Caratê, professor Fábio pelo telefone 98421- 4463 e tênis, professor Adilson, pelo telefone 

99543-5082. 

 

 Casa Thomas Jefferson 

 

O CIMAN estabeleceu parceria com a Casa Thomas Jefferson, oportunizando, aos estudantes do 2º 

ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, um posto avançado da instituição na unidade Octogonal. 

Nessa atividade, cuja adesão é opcional, além da comodidade de fazer o curso dentro da própria escola, o 

aluno do CIMAN é beneficiado com desconto especial na mensalidade. Outras informações podem ser 

pedidas pelo telefone 3442-5701 (recepção da Casa Thomas Jefferson do Sudoeste) e/ou pelo Whatsapp 

3442-5500 (somente para mensagens). 
 

Mais uma vez, agradecemos a parceria e a confiança em nosso trabalho, colocando-nos à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

 

 

Com amizade, 
  
 
                            Leonardo Eustáquio  
                                       Diretor 
 
 

 

 

 

 

 

“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, 

aprender a aprender, aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola.” 
               

Jean Piaget 


