Respostas da Direção do CIL 1 de Brasília ao formulário dos pais
e/ou responsáveis
Dezembro, 2020

─
Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a todos os pais e/ou responsáveis que participaram da
nossa primeira reunião de pais on-line. Foi desafiador, mas acreditamos que conseguimos alcançar nossos
objetivos. Recebemos muitas dúvidas, sugestões e também algumas críticas. Nesse documento pretendemos
atender a todos esses questionamentos. Contudo, também não podemos deixar de mencionar o grande
número de elogios feitos à nossa equipe gestora e nosso corpo docente. Em um ano em que todos tivemos
que nos reinventar, esse tipo de reconhecimento é uma validação aos nossos esforços e dedicação para
melhor ensinar uma Língua Estrangeira Moderna. Visamos sempre atender, e quem sabe até superar, às
expectativas dos senhores pais e/ou responsáveis. Com o apoio e parceria dos senhores, estamos certos de
que alcançaremos muito mais!
Atenciosamente,
A Direção
_______________________________________________________________________________________________________

Principais tópicos mencionados no formulário:
1. Contatos do CIL 1 de Brasília
Muitos pais relataram dificuldades em entrar em contato com nossa escola. De fato, os
telefones da escola foram desconectados por causa da reforma e quase todos nossos
servidores estão em regime de teletrabalho. Dessa forma, a melhor forma de entrar em
contato com a escola nesse período de pandemia é via e-mail. Vale lembrar que nosso
site e nossas redes sociais também são atualizados com informes importantes para
alunos e comunidade.
SITE: www.cilbsb.com.br
FACEBOOK: www.facebook.com/cilbsb
INSTAGRAM: CIL 01 de Brasília
YOUTUBE: Centro Interescolar 01 de Brasília
E-MAIL geral: c
 ilbsb@gmail.com
E-MAIL secretaria: c
 il1bsb.secretaria@gmail.com
E-MAIL supervisão pedagógica: superped.cil01@gmail.com
E-MAIL Serviço de Orientação Educacional (SOE): s oe.cilbsb@gmail.com
Whatsapp do SOE: (61)8161-0207
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2. Datas e horários
Os horários das aulas on-line continuam os mesmos de quando as aulas eram
presenciais. Porém, os professores não estão realizando todo o horário da aula de forma
síncrona, ou seja, ao vivo com os alunos. Parte da aula é destinada para a realização de
atividades pelos alunos de modo independente. Para saber o horário que o professor
estará ao vivo com a turma é preciso consultar o mural da turma ou o próprio professor.
Com relação às datas, este segundo semestre de 2020 teve início em 14/10/2020 e irá até
29/01/2021, com um r ecesso entre 19/12/2020 e 03/01/2021.
Até o presente momento não temos a data exata de quando será o início do próximo
semestre, mas sabemos que será em março de 2021.
3. Notas
Pais, responsáveis e alunos podem acessar o boletim com as notas através do nosso site,
como explica esse tutorial, divulgado já no semestre anterior:
https://youtu.be/v0zXJVPEn3I
Além disso, esse semestre contamos também com o acesso ao novo sistema da
Secretaria do CIL 1 de Brasília - o Zeus Aluno. Para acessar:
1o – Acesse o seguinte endereço de site: h
 ttp://191.252.197.68
2o – Tenha em mãos o seu número de matrícula
3o – O número do INEP do CIL 01 é o 53001257
4o – A senha inicial é 234567 – em caso de esquecimento ou bloqueio de senha o(a)
aluno(a) deverá entrar em contato com a secretaria da escola, através do e-mail
cil1bsb.secretaria@gmail.com e pedir para resetar a senha.
Lembramos que a mudança ou manutenção da senha inicial é de responsabilidade de
cada um.
4. Reprovação e renovação de matrículas
Esse ano, excepcionalmente, a renovação de matrículas está sendo automática. Isso quer
dizer que os alunos não precisam fazer nada, exceto os alunos do nível E6, que deverão
fazer uma solicitação de continuidade de estudos para o e-mail da nossa secretaria:
cil1bsb.secretaria@gmail.com . Feita a solicitação, esses alunos serão submetidos a um
teste de proficiência que determinará se estão aptos a continuar os estudos.
Quanto à reprovação, comunicamos que, embora conste no regimento da escola a perda
da vaga quando da reprovação por duas vezes consecutivas, esse ano, também em
caráter excepcional, essa norma foi suspensa. Sabemos que alguns alunos não
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conseguiram se adaptar ao ensino remoto ou mesmo não possuem os recursos
necessários para acompanhar as aulas nessa modalidade. Seria injusto, pois, que esses
alunos perdessem suas vagas em nossa instituição. Vale ressaltar também que este ano a
reprovação ocorre apenas por nota abaixo da média, e não também por infrequência,
conforme determinação da Circular no 240/2020 - SEE/SUBEB.
5. Mudança de horário, trancamento, destrancamento e dupla opção de idioma
A mudança de horário só será efetuada mediante a existência de vagas e poderá ser
solicitada pelo e-mail cil1bsb.secretaria@gmail.com. O aluno do Ensino Médio Tributário,
estagiário, poderá solicitar a mudança de horário a qualquer momento, mediante
apresentação de documento comprobatório, desde que não coincida com a semana de
avaliações escritas e orais. Nesse caso, a adequação do horário de aula será efetuada
após as avaliações.
O aluno ou seu responsável, se menor de idade, poderá requerer à secretaria o
trancamento de matrícula pelo e-mail cil1bsb.secretaria@gmail.com nos dias de
26/10/2020 a 18/12/2020. O trancamento não poderá ser concedido por 2 (dois)
semestres consecutivos, devendo o aluno retornar no semestre subsequente ao do
trancamento. É vedado o trancamento de matrícula aos alunos tributários.
O destrancamento de matrícula deverá ser solicitado também pelo e-mail
cil1bsb.secretaria@gmail.com nos dias 02/01/2021 a 29/01/2021 pelo pai e/ou
responsável (aluno menor de idade). O resultado estará disponível a cada início de
semestre.
Poderá ser oferecida a opção de uma segunda língua aos alunos do CIL 1 de Brasília
após o término do ciclo 1, com a média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete), nos dois
últimos semestres cursados até a data da solicitação, de acordo com a disponibilidade
de vagas. A dupla-opção deverá ser solicitada pelo e-mail cil1bsb.secretaria@gmail.com
nos dias 02/01/2021 a 29/01/2021.
6. Como ingressar no CIL 1 de Brasília
Os sorteios, como também a divulgação dos contemplados, são de responsabilidade da
SEDF e acontecem através do site www.educação.df.gov.br . Primeiramente os sorteios
são abertos somente para alunos da rede pública e posteriormente, havendo sobras de
vagas, estas são ofertadas à comunidade em geral. As listas com os sorteados são
disponibilizadas no mesmo site da SEDF já mencionado. Importante ressaltar que os
CIL’s não têm acesso aos processos dos sorteios. Os mesmos acontecem duas vezes ao
ano e o cronograma das datas para as inscrições são divulgados no site oficial da SEDF,
bem como nas mídias do CIL 1 de Brasília.
7. Envio de notas do CEMSO
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As notas são enviadas ao CEMSO, em arquivo pdf, ao final de cada bimestre letivo. A
inserção das notas no sistema I-Educar é de responsabilidade do CEMSO.

Das sugestões
● Colocar “editorial” das matérias que vão ter na aula
Cada professor(a) tem autonomia para configurar sua Sala de Aula Virtual como achar
mais conveniente. Ainda assim, iremos repassar essa sugestão para os professores.
● Grupo dos pais para informações
Nossa escola tem mais de 7000 alunos. Seria inviável um grupo com todos. Mas nosso
Serviço de Orientação Educacional (SOE) atende também via WhatsApp, tirando dúvidas
de pais e alunos.
● Volta do presencial
A volta do ensino presencial depende de decisão do governo, não nossa.
● Câmera ligada por alunos e professores
Os professores têm o direito de preservarem suas imagens durante as aulas on-line.
● Atividades para fazer nos dias que não tem aula
Muitos alunos já se queixaram aos professores de estarem muito sobrecarregados com a
quantidade de conteúdo e exercícios que precisam realizar nas escolas regulares e no
CIL. Sendo assim, o que podemos sugerir para aqueles que gostariam de realizar ainda
mais atividades, é que busquem pelas mesmas de modo independente na internet.
Podem até solicitar aos professores sugestões de sites para realizar essas tarefas extras.
● Deixar as tarefas realizadas gravadas
Infelizmente a plataforma Google Classroom apresenta às vezes algumas instabilidades
que não temos como prever e que fogem da nossa competência. Uma das falhas que não
temos como resolver e que vem ocorrendo com uma certa frequência é essa questão dos
alunos devolverem as atividades para os professores e, devido a algum erro do sistema, o
professor não receber dentro do prazo estabelecido. O que temos sugerido aos alunos
que nos procuram com esse tipo de situação é tirar uma foto ou um print da sua tela
mostrando na sua plataforma a data que a atividade foi entregue. Isso nem sempre fica
gravado ou registrado para os professores.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encerramos aqui este documento em resposta aos principais questionamentos de pais, alunos e/ou
responsáveis. Caso tenha restado alguma dúvida, lembrem-se que estamos à disposição pelos contatos
informados no tópico 1.

