
 
 
Circular nº 9                                                                                        Brasília, 25 de junho de 2022. 
   
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

  
Solicitamos atenção especial para os itens que seguem. 
  

1. SEGURANÇA NO TRÂNSITO  

 

Preocupado com a segurança do trânsito dentro da escola, o CIMAN vem realizando, ao longo dos 

anos, campanhas educativas junto a alunos, funcionários e pais. Essas campanhas visam garantir a 

tranquilidade de todos os que circulam no ambiente escolar, levando a comunidade a uma reflexão sobre a 

importância da postura ética e responsável em todas as ações como cidadãos, inclusive no trânsito.  
 

No entanto, observamos ainda algumas condutas que contrariam esses princípios. Dentre elas, 

destacamos:  

• veículos chegando à escola (nas vias externas) com velocidade inadequada; 

• veículos parando no retorno em frente à AOS 1, causando transtorno para moradores e 

comunidade escolar; 

• ultrapassagens imprudentes (nas vias externas), oferecendo risco para nossos estudantes;  

• veículos parados em locais proibidos, impedindo a saída de outros estacionados corretamente;  

• veículos não autorizados estacionados nas vagas de portadores de necessidades especiais, 

idosos e escolares, impossibilitando o uso por aqueles que têm direito a essas vagas;  

• condutores desrespeitando a velocidade máxima permitida dentro da escola.  
  

Solicitamos a motoristas e pedestres que observem e respeitem a sinalização horizontal e 

vertical existente nas partes interna e externa da escola, além de estacionar em vagas apropriadas, 

de forma a não tumultuar o trânsito ou prejudicar outros motoristas. Parabenizamos a maioria dos 

cidadãos da nossa comunidade escolar por respeitarem essas regras, colaborando com a paz em 

nosso dia a dia.  
 
2. ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

 
Informamos que, no dia 8/7 (sexta-feira), realizaremos o atendimento às famílias referente ao 2º 

bimestre. Para tanto, solicitamos que consultem os boletins dos alunos no site da escola (ciman.com.br), na 
área Portal dos Pais (http://pais.ciman.com.br), acessível por meio de senha individual – em caso de 
esquecimento ou de primeiro acesso, solicitem esclarecimentos à secretaria escolar. Ratificamos a 
importância da participação das famílias na atividade. 

 
Os professores de cada série/ano estarão à disposição para atendimento on-line, conforme circular 

enviada pelo Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). Lembramos que cada professor tem, ainda, um 
horário semanal para atendimento às famílias. 

  
3. ACHADOS E PERDIDOS 

 
Em nosso Informativo de Matrículas 2022, assim como em algumas circulares, sugerimos que todos 

os materiais escolares dos alunos sejam identificados. Entretanto, vários deles, sem identificação, foram 
esquecidos e/ou perdidos na escola. 

 
Assim, faremos mais uma exposição desses materiais, no corredor inferior dos prédios da Educação 

Infantil e dos Ensinos Fundamental e Médio, nos dias 28, 29 e 30 de junho, das 7h30 às 18h10. Depois 
desse período, encaminharemos o que não for procurado para entidades assistenciais. 

 

http://pais.ciman.com.br/


4. PARCERIAS TRAZEM NOVIDADES 
 

Com o objetivo de oferecer às famílias da comunidade escolar mais conforto e segurança e, aos 
estudantes, aprendizados complementares aos experimentados na matriz curricular, o CIMAN estabelece 
parcerias com algumas instituições que atendem aos requisitos de excelência educacional da escola. 
Rigorosamente selecionadas no mercado, essas instituições utilizam a excelente infraestrutura da escola 
para o desenvolvimento de aulas e práticas diversas.  
 

A Casa Thomas Jefferson, que chegou ao CIMAN, em 2014, oportuniza, aos estudantes do 2º ano 
do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, um posto avançado da instituição na unidade Octogonal. 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). 

 
     A Associação Cultural e de Treinamento Desportivo (ACTD) oferece, aos alunos e à comunidade em 
geral, modalidades esportivas e artísticas no CIMAN Octogonal. São ministradas aulas de vôlei, futsal, 
basquete, futebol society, street dance, balé, judô, caratê, ginástica rítmica e xadrez – recentemente 
incluído. Demais informações serão prestadas na secretaria de cursos da ACTD ou pelo telefone 99248-
1612, de segunda a sexta, das 16h às 20h30. O XADREZ É DA ACTD? 

 
 A novidade para o próximo semestre letivo é a parceria com a empresa Happy, escola de tecnologia 
para crianças e adolescentes, que passa a integrar a lista de empresas parceiras do CIMAN. Ela oferecerá, 
a partir do 2º semestre, cursos de jogos digitais e de robótica para crianças e jovens de 5 a 14 anos. Por 
meio de uma metodologia lúdica e didática, os estudantes aprendem a criar jogos, aplicativos ou robôs. 
Além de propiciar o domínio da tecnologia, o ensino da programação aprimora o pensamento sistêmico, 
desenvolve o raciocínio lógico e matemático, aguça o senso crítico, melhora o foco e a concentração, 
estimula a criatividade, auxilia na resolução de problemas e motiva a responsabilidade e a disciplina, 
desenvolvendo a cooperação e o trabalho em equipe. Outras informações podem ser solicitadas pelos 
telefones 99431-9617 e 99251-9780.  
 

Nessas atividades, 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.  

 
5. COLÔNIA DE FÉRIAS 

 
No período de 4 a 15 de julho, a Boobambu – Academia da Criança realizará uma colônia de férias 

nas dependências do Colégio CIMAN. Essa parceria visa atender às necessidades que a comunidade 
escolar tem sinalizado ao longo dos anos. Cabe salientar que a Boobambu é a responsável por toda a 
execução da colônia de férias.  

 
Informações sobre programação, horários, atividades e preços podem ser obtidas pelo site 

www.feriasdivertidas.com.br ou pelo telefone 99162-7797. Os alunos do CIMAN terão desconto especial na 
colônia de férias. 
 
           Na oportunidade, ratificamos a satisfação pela confiança em nossa escola depositada, pela parceria 
das famílias e pelo convívio neste semestre letivo, desejando um ótimo recesso a todos.  
    
 
               Com amizade, 
  
                                                                                   Mark Mello 
                        Diretor 

 
 

http://www.feriasdivertidas.com.br/

