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TÍTULO I- INTRODUÇÃO AO PGE 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO, FINALIDADE, OBJETIVOS E REFERÊNCIAS 

 

1.1 Introdução 

Os Colégios Militares (CM) são estabelecimentos de ensino que integram o Sistema Colégio Militar 

do Brasil (SCMB), um dos subsistemas do Sistema de Ensino do Exército. A missão dos Colégios Militares 

é ministrar a Educação Básica, nos níveis Fundamental, do 6º ao 9º ano, e Médio, do 1º ao 3º ano, em 

consonância com a legislação federal da educação nacional, obedecendo às leis e aos regulamentos em 

vigor, segundo valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro, com o objetivo de assegurar a 

formação do cidadão e de despertar vocações para a carreira militar. 

O SCMB fundamenta-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 

5 de outubro de 1988; na Lei nº 9.786/99, que dispõe sobre a Ensino no Exército Brasileiro (LEE); na Lei 

nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no regulamento, por meio do Decreto no 3.182, 

de 23 de setembro de 1999; bem como outros regulamentos, normas e portarias pertinentes. As 

presentes normas consolidam os diferentes aspectos contidos na legislação de ensino, que condicionarão 

o planejamento e a gestão escolar nos Colégios Militares.  

1.2 Finalidade 

Regular o planejamento, a gestão escolar e a execução do ensino no Colégio Militar de Brasília (CMB). 

1.3 Objetivos do CMB 

a. Proporcionar Educação Preparatória e Assistencial, conforme prevê o art. 7º, da Lei nº 9.786, de 8 

de fevereiro de 1999 (LEE), o art. 7º do Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999 - Regulamento da 

LEE, e o § 2º, do art. 2º do Regulamento dos Colégios Militares (R-69). 

b. Promover a educação integral das crianças e dos adolescentes, de acordo com os valores, os 

costumes e as tradições do Exército Brasileiro. 

c. Observar o fiel cumprimento do Projeto Pedagógico do SCMB, guardião dos valores e tradições do 

Exército Brasileiro e das orientações do Sistema de Educação e Cultura do Exército, para todas as situações 

nos Colégios Militares. 

1.4 Referências 

a. Leis 

1) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lei fundamental e suprema do Brasil. 

Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 

de outubro de 1988; 

2) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Art. 36) - Regula a Remoção de Servidor Público; 

3) Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 - Dá Nova Redação ao art. 36, da Lei nº 8.112; 

4) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (art. 83) - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN; 

5) Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999 - Lei do Ensino no Exército; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.182-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.182-1999?OpenDocument
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6) Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a Redação dos art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, 

de 1996, dispondo sobre a duração de 09 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos 06 (seis) anos de idade; 

7) Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008 - altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre a 

inclusão das Disciplinas de Filosofia e Sociologia em todo Ensino Médio; 

8) Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - dispõe sobre estágios de estudantes; 

9) Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009. Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente 

identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal; 

10) Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; 

11) Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

12) Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a 

Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas 

de Ensino Médio em Tempo Integral; 

13) Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018. Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de 

primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e 

privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil; 

14) Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de 

Desburocratização e Simplificação; e 

15) Lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019. Obriga a notificação de faltas escolares ao Conselho 

Tutelar quando superiores a 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 

b. Decretos 

1) Decreto nº 26.992, de 1º de agosto de 1949. Regulamenta a concessão dos benefícios aos filhos 

menores de ex-combatentes da II Guerra Mundial; 

2) Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999. Regulamenta a Lei do Ensino no Exército; 

3) Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências; 

4) Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002. Regulamenta a MP 2215, de 31 de agosto de 2001, que 

dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das FA; 

5) Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro 

de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de 
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dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências; 

6) Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

7) Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Exército, do Ministério da Defesa; 

8) Decreto nº 5992, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da 

administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências; 

9) Decreto nº 6.114 de 15 de maio de 2007. Regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo 

de Curso ou Concurso de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

10) Decreto nº 6.258, de 19 de novembro de 2007. Dispõe sobre o pagamento de diárias; 

11) Decreto nº 6.710, de 23 de dezembro de 2008. Altera os anexos I e II do Decreto nº 5.751, de 

2006, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do 

Exército, do Ministério da Defesa.  

12) Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009. Dispõe sobre diárias de servidores e de militares; 

13) Decreto nº 9.171, de 17 de outubro de 2017. Altera o Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 

1999, que regulamenta a Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o ensino no 

Exército Brasileiro; e 

14) Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019. Estabelece limites e instâncias de governança 

para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no 

âmbito do Poder Executivo federal. 

c. Portarias 

1) Portaria Ministerial nº 258, de 22 de abril de 1992. (IG 10-48). Instruções Gerais para a realização 

de convênios; 

2) Portaria nº 24/DEP, de 8 de setembro de 1994. Normas para o planejamento de conferências e 

palestras; 

3) Portaria nº 149/EME, de 29 de dezembro de 1998. Diretriz para elaboração do Plano de Visitas e 

outras atividades em Nações Amigas (PVANA) e do Plano de Visitas de Militares Estrangeiros no 

Brasil (PVMEB); 

4) Portaria nº 549/MD-Cmt EB, de 6 de outubro de 2000. Aprova o Regulamento de Preceitos 

Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército (R-126); 

5) Portaria nº 256/Cmt EB, de 29 de maio de 2001. Aprova as Instruções Gerais para Avaliação de 

Documentos do Exército (IG 11-03); 

6) Portaria nº 483/Cmt EB, de 20 de setembro de 2001. Aprova as Instruções Gerais de Segurança 

da Informação (IG 20-19); 
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7) Portaria nº 01/Cmt Ex, de 2 de janeiro de 2002, alterada pelas Portaria nº 891/Cmt Ex, de 10 de 

novembro de 2008 e Portaria nº 065/Cmt Ex, de 26 de janeiro de 2012. Regulamento para os 

Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar (R-138); 

8) Portaria nº 71/EME, de 6 de setembro de 2002. Normas para o processamento de Pedidos de 

Cooperação de Instrução no EB; 

9) Portaria nº 02/DEP, de 10 de janeiro de 2003. Diretriz para Gestão Escolar; 

10) Portaria nº 291/Cmt EB, de 5 de maio de 2005. Instruções Gerais para o Ingresso e a Carreira do 

Pessoal Docente Civil do Exército incluso no Plano Único de Classificação e Redistribuição de 

Cargos e Empregos (IG 60-01); 

11) Portaria nº 293/Cmt EB, de 9 de maio de 2005. Instruções Gerais para os Professores Militares (IG 

60-02); 

12) Portaria nº 011/DEC, de 4 de outubro de 2005. Aprova as Instruções Reguladoras de Utilização do 

Patrimônio Imobiliário da União Jurisdicionado ao Comando do Exército (IR-50-13); 

13) Portaria nº 06/DEP, de 7 de fevereiro de 2006. Instruções Reguladoras para o Ingresso e a Carreira 

do Pessoal Docente Civil do Exército incluso no Plano Único de Classificação e Redistribuição de 

Cargos e Empregos (IG 60-01) no âmbito do DECEx (IR 60-32); 

14) Portaria nº 172/DGP, de 4 de agosto de 2006. Normas para gestão dos recursos destinados à 

movimentação de pessoal e deslocamento fora da sede no âmbito do EB; 

15) Portaria nº 615/Cmt EB, de 6 de setembro de 2006. Aprova o Regulamento do DEP (R-152); 

16) Portaria nº 313/MPOG, de 14 de setembro de 2007. Procedimentos operacionais adotados pelas 

unidades de recursos humanos para a aceitação, como estagiários, de alunos regularmente 

matriculados e com frequência em cursos de educação superior, ensino médio, de educação 

profissional de nível médio ou de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e 

privado do País; 

17) Portaria nº 727/Cmt EB, de 8 de outubro de 2007. Delega competência para a prática de atos 

administrativos; 

18) Portaria nº 042/Cmt Ex, de 6 de fevereiro de 2008. Regulamento dos Colégios Militares (R-69); 

19) Portaria nº 014/DEP, de 8 de fevereiro de 2008. Normas para a Promoção da Educação Ambiental 

nos Estabelecimentos de Ensino e nas Organizações Militares Subordinados e/ou Vinculados ao 

DEP; 

20) Portaria nº 076/Cmt EB, de 19 de fevereiro de 2009. Altera o Regulamento dos Colégios Militares 

(R-69); 

21) Portaria Normativa nº 660/MD, de 19 de maio de 2009. Aprova o Regulamento de Continências, 

Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas; 

22) Portaria nº 566/Cmt EB, de 13 de agosto de 2009. Aprova as Instruções Gerais para as Perícias 

Médicas no Exército (IGPMEx - IG 30-11); 

23) ortaria nº 215/DGP, de 1º de setembro de 2009. Aprova as Instruções Reguladoras das Perícias 

Médicas no Exército (IRPMEx - IR 30-33). Boletim do Exército Nr 36, Brasília, 2009; 
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24) Portaria nº 247/DGP, de 7 de outubro de 2009. Aprova as Normas Técnicas sobre as Perícias 

Médicas no Exército (NTPMEx). Boletim do Exército Nr 40, Brasília, 2009; 

25) Portaria nº 02/COTER, de 10 de fevereiro de 2010 - Programa-Padrão Básico (PPB-5/3) Escolas de 

Instrução Militar; 

26) Portaria nº 014/DECEx, de 9 de março de 2010. Aprova as Normas para Inspeção de Saúde dos 

Candidatos à Matrícula nos Estabelecimentos de Ensino Subordinados ao DECEx e nas 

Organizações Militares que Recebem Orientação Técnico-Pedagógica; 

27) Portaria nº 025/DECEx, de 26 de abril de 2010. Altera as Normas para Inspeção de Saúde dos 

Candidatos à Matrícula nos Estabelecimentos de Ensino Subordinados ao DECEx e nas 

Organizações Militares que Recebem Orientação Técnico-Pedagógica; 

28) Portaria nº 045/DECEx, de 28 de maio de 2010. Aprova as Normas para as Comissões de Exame 

Intelectual; 

29) Portaria nº 097/DECEx, de 10 de setembro de 2010. Aprova as Instruções Reguladoras da 

Organização e da Execução do Curso Regular de Ensino a Distância do Colégio Militar de Manaus 

(IR 60-39); 

30) Portaria nº 080/DECEx, de 21 de junho de 2011. Aprova as Normas para a Remessa de Dados 

sobre o Ensino (NRDE); 

31) Portaria nº 095/DECEx, de 10 de agosto de 2011. Altera as Prescrições Diversas das Normas para 

Comissões de Exame Intelectual (NCEI); 

32) Portaria nº 181/DGP, de 5 de dezembro de 2011. Altera Dispositivo das Normas Técnicas sobre as 

Perícias Médicas no Exército; 

33) Portaria nº 278/DGP, de 3 de dezembro de 2013. Aprova as Normas Técnicas nº 3 - Assessoria 

Técnica, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB 30-50.003); 

34) Portaria nº 279/DGP, de 3 de dezembro de 2013. Aprova as Normas Técnicas nº 4 - Servidor Civil 

- Cadastro e Movimentação, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB 

30-50.004); 

35) Portaria nº 1.177-MD, de 14 de maio de 2014. Delega competência aos Comandantes da Marinha 

do Exército e da Aeronáutica, ao Secretário-Geral do Ministério da Defesa para autorizar a 

concessão de diárias e passagens aos servidores e militares; 

36) Portaria nº 742/DECEx, de 21 de julho de 2014. Aprova o Regulamento da DEPA e dá outras 

providências (EB10-R-05.034); 

37) Portaria nº 246-EME, de 16 de outubro de 2014. Aprova a Diretriz de Implantação do Projeto 

Educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) - 2014 e dá outras providências; 

38) Portaria nº 098/Cmt Ex, de 13 de fevereiro de 2015. Aprova as Normas para o Ingresso de 

Candidatos com Necessidades Educacionais Especiais nos Colégios Militares (CM) Integrantes do 

Projeto Educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) e dá outras providências 

(EB10-N-05.014); 
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39) Portaria nº 416/Cmt Ex, de 14 de maio de 2015. Aprova as Instruções Gerais para Realização de 

Instrumentos de Parceria no Âmbito do Comando do Exército (EB10- IG-01.016) e dá outras 

providências; 

40) Portaria nº 288/Cmt Ex, de 8 de abril de 2015. Alterada pela Portaria nº 919/Cmt Ex, de 22 JUL 15 

– Instruções Gerais para o funcionamento das Escolas de Instrução Militar (EB10-IG-02.012); 

41) Portaria nº 445/EME, de 19 de maio de 2015. Instruções Gerais para utilização da Rede Mundial 

de Computadores; 

42) Portaria nº 1856/Cmt Ex, de 18 de dezembro de 2015. Plano de Visitas e Outras Atividades em 

Nações Amigas; 

43) Portaria nº 53/DECEx, de 18 de maio de 2016. Aprova a Diretriz que define o Projeto Pedagógico 

do Sistema Colégio Militar do Brasil; 

44) Portaria nº 408/EME, de 24 de agosto de 2016. Diretriz para elaboração do Plano de Cursos e 

Estágios em Órgãos do Ministério da Defesa e nas Demais Forças (PCEF) (EB20-D-01.042); 

45) Portaria nº 205/DECEx, de 24 de novembro de 2016. Aprova relação de localidades assistidas 

pelos Colégios Militares; 

46) Portaria nº 021/DGP, de 7 de fevereiro de 2017. Diretriz de Funcionamento das Escolas de 

Instrução Militar (EsIM) (EB30-D-00.01); 

47) Portaria nº 44/COTER, de 25 de maio de 2017. Diretriz de Instrução para as Escolas de Instrução 

Militar – 1ª Edição – 2017 (EB70-D-11.004); 

48) Portaria nº 130/DGP, de 13 de junho de 2017. Altera dispositivos das Normas Técnicas sobre 

Perícias Médicas no Exército (NTPMEx); 

49) Portaria nº 1.700/Cmt Ex, de 8 de dezembro de 2017. Delega e subdelega competência para a 

prática de atos administrativos e dá outras providências; 

50) Portaria nº 305/DGP, de 13 de dezembro de 2017. Aprova as Instruções Reguladoras das Perícias 

Médicas no Exército - IRPMEx (EB30-IR 10.007), e dá outras providências; 

51) Portaria nº 306/DGP, de 13 de dezembro de 2017. Aprova as Normas Técnicas sobre as Perícias 

Médicas no Exército (EB30-N-20.008), e dá outras providências; 

52) Portaria n° 1.570/MEC, de 21 de dezembro de 2017. Homologa a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC); 

53) Portaria nº 285/EME, de 21 de julho de 2017 e Portaria nº 254/EME, de 31 de outubro de 2018 – 

Diretriz para Elaboração do Plano de Cursos e Estágios em Estabelecimentos de Ensino Civis 

Nacionais (PCE-EECN) (EB20-D-01.045); 

54) Portaria nº 146/EME, de 13 de agosto de 2018. Regulamenta e Conceitua os Diplomas, os 

Certificados, a Concessão, o Suprimento, a Revalidação, os Apostilamentos, os Averbamentos e 

os Registros Educacionais no âmbito do Exército; 

55) Portaria nº 1.603/Cmt EB, de 25 de setembro de 2018. Dispõe sobre instâncias de governança 

para a celebração ou prorrogação de contratos administrativos e para a concessão de diárias e 

passagens, no âmbito do Exército Brasileiro; 
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56) Portaria nº 1.697/Cmt EB, de 8 de outubro de 2018. Aprova as Normas para Concessão e 

Pagamento da GECC; 

57) Portaria nº 153/DECEx, de 9 de julho de 2019. Aprova as Instruções Reguladoras do Concurso de 

Admissão e da Matrícula nos Concursos Militares, referentes ao concurso de admissão para 

matrícula em 2019 (IRCAM/CM – EB60-IR-24001), 8ª Edição, 2019; 

58) Portaria nº 154/DECEx, de 9 de julho de 2019. Aprova a taxa de inscrição, a quantidade de vagas, 

o calendário anual e a relação de assuntos do exame intelectual referentes ao concurso de 

admissão para matrícula nos Colégios Militares em 2020; 

59) Portaria nº 258/DECEx, de 9 de outubro de 2019. Revoga a portaria que autoriza e regula a 

concessão antecipada do Diploma de Conclusão do Ensino Médio no Sistema Colégio Militar do 

Brasil; 

60) Portaria nº 100/DECEx, de 2 de maio de 2019. Aprova as normas para distribuição de vagas para 

outras Forças no Sistema Colégio Militar do Brasil; e 

61) Portaria nº 096/DECEx, de 7 de maio de 2020. Aprova as Normas para as Comissões de Exames 

Intelectual (EB60-N-05.004), 1ª Edição, 2020. 

d. Normas 

1) Normas para Avaliação Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil (NAESCMB/DEPA); 

2) Normas de Supervisão Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil (NSESCMB/DEPA). 

Publicadas no Aditamento Nr 3 – Seç Ens, ao Boletim da DEPA Nr 005, de 18 de janeiro de 2019; 

e 

3) Normas de Psicopedagogia Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil 

(NPESCMB/DEPA), incluindo anexo “A” - Educação em Valores e anexo “B” – Diretrizes 

Pedagógicas para a Educação Inclusiva no SCMB. Publicadas no Aditamento nº 2 – Seç Ens, ao 

Boletim da DEPA nº 005, de 18 de janeiro de 2019. 

e. Outras 

1) Medida Provisória 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Em vigor por força do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001; 

2) Orientação Normativa/POG Nº 07, de 30 de outubro de 2008. Estabelece orientação sobre a 

aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional; 

3) Regimento Interno dos Colégios Militares (RI/CM), de 29 de junho de 2018; e 

4) Vade-Mécum de Cerimonial Militar de Guarda de Honra, Passagem de Comando e Guarda 

Bandeira (VM Nr 01, Nr 03 e Nr 04, respectivamente). 

f. Documentação Específica para o período da Pandemia 

1) Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

2) Portaria GM-MD Nº 147, de 13 de janeiro de 2021. Altera a Portaria Normativa C 30/GM-MD, de 

17 de março de 2020, que estabelece medidas de proteção no âmbito do Ministério da Defesa e 

dos Comandos das Forças Singulares para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
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3) Diretriz Ministerial nº 6/2020, do Ministro da Defesa, aprovada pela Portaria nº 1.232/GM-MD, 

de 18 de abril de 2020, que regula o emprego das Forças Armadas em todo território nacional 

para apoio às medidas deliberadas pelo Governo Federal voltadas para a mitigação das 

consequências da pandemia COVID-19; 

4) Diretriz do Comandante do Exército para a prevenção e combate à pandemia de COVID-19 e 

manutenção do nível de prontidão e operacionalidade da Força Terrestre. Ratificada pelo 

INFORMEX Nº 014/CCOMSEx, de 19 de março de 2020; 

5) Diretriz do Chefe do Departamento de Educação e Cultura para a prevenção e combate à 

pandemia do COVID-19 e manutenção das atividades do Sistema de Educação e Cultura do 

Exército, de 19 de março de 2020; 

6) Diretriz do DGP/D Sau para a pandemia de COVID-19. Ratificada pelo INFORMEX 014/CCOMSEx, 

de 19 de março de 2020; 

7) Diretriz para Utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem dos Colégios Militares; 

8) Diretriz nº 02/2020 - SIOp/DEPA, de 9 de março de 2020; 

9) Adaptação do Planejamento Pedagógico - 2020/SCMB - COVID-16, Sec Ens/DEPA, de 31 de março 

de 2020; 

10) Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), do 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde, edição de 

fevereiro de 2020; 

11) Ordem de Serviço Nr 30/2020 – Seç Ens/DEPA, de 29 de abril de 2020; 

12) Ordem de Serviço Nr 035/20 – Seç Ens/DEPA, de 10 de setembro de 2020; e 

13) Relatórios de Acompanhamento aos CM. 
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CAPÍTULO 2 

O COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA (CMB) 

 
 

2.1 Histórico 

 O primeiro Colégio Militar nasceu, oficialmente, pelo Decreto Imperial nº 10.202, de 9 de março 

de 1889, com o nome de Imperial Colégio Militar da Corte, hoje o tradicional Colégio Militar do Rio de 

Janeiro. 

Graças ao apoio incansável de Thomaz José Coelho de Almeida, ministro da Pasta da Guerra, 

tornavam-se realidade os sonhos do Duque de Caxias e do Marquês do Herval, de criação de um colégio 

destinado aos órfãos de militares tombados nos campos de batalha na Guerra do Paraguai. 

A visão de estadista e educador do Patrono do Exército Brasileiro daria origem a outros 

estabelecimentos congêneres, dentre eles, quase cem anos depois, o Colégio Militar de Brasília (CMB), 

criado pelo Decreto Presidencial, de 23 de janeiro de 1978. 

Instalado em 1º de setembro de 1978, data de seu aniversário, iniciou suas atividades de ensino em 5 

de março de 1979, tendo como primeiro Comandante o Coronel de Infantaria Adriano Áulio Pinheiro da 

Silva. Completou o ciclo de sua organização por anos escolares em 1982, com a implantação do 3º ano do 

Ensino Médio, sendo abrilhantado, em 1989, pela turma pioneira de mulheres. 

2.2 Subordinação e Missão 

O CMB está subordinado a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), órgão técnico-

normativo que gerencia os 14 (quatorze) estabelecimentos de ensino que compõem o Sistema Colégio 

Militar do Brasil (SCMB). 

A DEPA é um órgão técnico-normativo, diretamente subordinado ao Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx), e possui as seguintes missões: planejar, coordenar, controlar e supervisionar 

a condução da educação preparatória e assistencial e a avaliação do processo ensino-aprendizagem nos 

Colégios Militares componentes do SCMB. 

O CMB tem como missão ministrar a educação básica, nos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º 

ao 9º Ano) e no Ensino Médio, formar o cidadão, segundo os valores, costumes e as tradições do Exército 

Brasileiro, bem como despertar vocações para a carreira das armas. 

2.3 O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) 

O CMB integra o Sistema Colégio Militar do Brasil, juntamente com os demais 13 Colégios Militares 

existentes no território brasileiro e um estabelecimento de ensino vinculado para fim de orientação 

pedagógica: a Fundação Osório (FO). 

2.4 Gestão da DEPA sobre o SCMB 

A Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial possui Seções e Assessorias que atuam junto às 

Seções dos Colégios Militares, a fim de possibilitar o bom andamento das ações e dos gerenciamentos de 

projetos e processos que orientam as ações educacionais e administrativas dentro dos CM. 

A tabela abaixo orientará as ações e processos gestados pela DEPA e suas seções correspondentes 

nos Colégios Militares.  
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DEPA PROCESSO/PROJETO COLÉGIOS MILITARES 

Seção de Recursos 
Humanos 

Controle de efetivo discente/ matrículas e 
transferências 

Corpo de 
Alunos/Secretaria 

Escolar 

Controle de efetivo docente civil/ transferências e 
capacitação 

Divisão Administrativa – 
Seção Pessoal Civil 

Controle de efetivo docente militar/monitor 
transferências e capacitação 

Divisão Administrativa – 
Ajudância Geral 

PVANA – PVMEB  Divisão Administrativa 

Assessoria de 

Apoio para 

Assuntos Jurídicos 

Controle de acordos de cooperação 
Núcleo de Apoio para 

Assuntos Jurídicos 
Controle de mandados de segurança 

Controle de ação judicial 

Seção de Ensino 

Coordenação e controle de Processos de Planejamento 
Escolar e Avaliação 

Divisão de Ensino 

Concurso de Admissão Seção de Concursos 

Curso Regular de Ensino a Distância SEAD/CMM 

Validação Curricular 
Divisão de Ensino/ 
Corpo de Alunos 

Capacitação dos Monitores e Comandantes de 
Companhia 

Corpo de Alunos 

Mundos CM e HMUN Divisão de Ensino 

Assessoria 

Especial de 

Gestão de 

Projetos 

Capacitação dos docentes da Educação Especial 
Inclusiva 

Divisão de Ensino 

Adequação arquitetônica dos CM para a Educação 
Inclusiva 

Seção de Projetos 

Mapeamento e gerenciamento de indicadores e 
processos 

Seção de Projetos 

Projetos Educacionais – Jogos da Amizade, Desafio 
Global (QUIZ, Feira de Ciências, Robótica) 

Divisão de Ensino 
Corpo de Alunos 

Gestão Ambiental Divisão Administrativa 

Seção de 

Informação 

e Operações 

Consolidação do Relatório Especial de 
Acompanhamento (REA) 

SIOp 
Consolidação Relatório Periódico de Inteligência (RPI) 

Coordenação do Curso de Formação de Reservistas 
(CFR) 

Análise e Avalição do Plano de Segurança Orgânico 
(PSO) 

Seção de 

Informação 

e Operações 

Análise e Avalição do Programa de Desenvolvimento de 
Contrainteligência (PDCI) 

SIOp 
Análise e Avalição do Plano de Defesa do 
Aquartelamento (PDA) 

Análise e Avalição do Plano de Combate a Incêndio 

Subcomissão Permanente de Avaliação de 
Documentos Classificados (SCPADC) 
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DEPA PROCESSO/PROJETO COLÉGIOS MILITARES 

Seção de 

Informação 

e Operações 

Controle dos militares pertencentes ao Sistema de 
Inteligência (SIEx) do SCMB 

SIOp 

Processar os pedidos do Plano de Visita e Atividades em 
Nações Amigas (PVANA) no sistema PVANA Online 

Consolidar o Plano de Visitas de Militares Estrangeiros 
ao Brasil (PVMEB) 

Consolidar o Plano de Cursos e Estágios em Nações 
Amigas (PCENA) 

Consolidar o Plano de Cursos e Estágios no Ministério 
da Defesa e Demais Forças (PCEF) 

Consolidar o Plano de Cursos e Estágios em 
Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais (PCE-EECN) 

Consolidar os Pedidos de Cooperação de Instrução 
(PCI) 

Controlar os cursos dos Cb/Sd dos CM na área do CML 

Controlar o período de Instrução Individual Básica dos 
recrutas dos CM 

Controlar as atividades com deslocamento de alunos 
para fora das guarnições dos CM 

Coordenar a cessão de professores do SCMB para a 
confecção da prova de português da ESA 

Coordenar a cessão de professores do SCMB para a 
correção da prova de redação da ESA 

Controlar as datas e as atividades de encerramento do 
3º ano do EM 

Controlar as datas e as atividades de passagem de 
comando dos CM 

Controlar a cessão das instalações dos CM para 
atividades solicitadas por órgãos externos ao EB e 
especial concursos de admissão de outras Forças. 
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TÍTULO II – A GESTÃO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO 1 

DIVISÃO DE ENSINO 

 

1.1 Regime Escolar 

a. Trabalho diário 

1) O CMB realizará suas atividades em dois turnos. Serão previstos 06 (seis) tempos de aula (06 

horas-aula), com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos, no turno da manhã. O 7º tempo de 

aula será utilizado de forma obrigatória para o Ensino Médio, também com duração de 45 

(quarenta e cinco) minutos, a fim de atender às novas necessidades da grade curricular. A 

organização do quadro de distribuição dos tempos das disciplinas, sempre que possível, deverá 

prever aulas geminadas, que permitam aos docentes uma melhor atuação teórico-prática. 

2) O horário do corpo deverá ser confeccionado conforme o anexo “B” a esse PGE. Caso os tempos 

de aula, ou o horário do corpo, tenham alterações em semanas ou dias especiais, como por 

exemplo, a semana das Avaliações (A e AE), deverão ser confeccionados o anexo “B1”, anexo 

“B2” e assim por diante. 

3) A carga didática dos Planos de Sequências Didáticas (PSD) está em “hora-aula”. 

4) Os alunos poderão ser empenhados pela Direção de Ensino no turno contrário e nos sábados 

para atender às atividades escolares previstas. Essas atividades deverão ser comunicadas com 

antecedência aos responsáveis, alunos e professores/instrutores/monitores. Tais atividades 

deverão estar previstas em PGE (anexo “A” - Calendário Geral). 

5) Deve ser evitada a distribuição de aula das disciplinas com apenas uma hora-aula semanal nas 

sextas-feiras e nos dias que antecedem feriados, visando ao melhor aproveitamento do ensino. 

b. Trabalho semanal 

Os dias úteis intercalados entre feriados e finais de semana deverão ser previstos no PGE, nos 

quais a direção de ensino poderá optar por não realizar aulas. Para esta decisão deve ser considerada a 

obrigatoriedade do CMB em cumprir a carga horária anual prevista. 

1.2 Férias 

a. As férias regulamentares do pessoal civil e militar da Divisão de Ensino (DE) e do Corpo de Alunos 

(CA) deverão ser gozadas durante o período de férias escolares, fora do período escolar 

compreendido pelos 200 (duzentos) dias letivos. As férias do pessoal da administração serão 

concedidas a critério do Comandante. De preferência, ao longo do ano letivo e respeitadas as 

imposições do escalão superior. 

b. Os professores civis têm direito a quarenta e cinco dias 45 (quarenta e cinco) dias de férias, as quais 

poderão ser concedidas parceladamente e de acordo com as necessidades do CMB, desde que 

procure não prejudicar as aulas e nem comprometer a qualidade do ensino, e sempre atentando 

para a legislação específica. 

c. As orientações legais existentes estabelecem apenas a quantidade de dias e não o período de 

concessão. Desta feita, orienta-se a que, para o próximo ano, o CMB procure adequar os períodos 

de concessão das férias dos professores civis, a fim de que o EstAP nível 2 (dois), destinado ao 

planejamento do ano escolar que se iniciará, seja realizado antes do início do ano letivo. 
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d. Especial atenção deverá ser dedicada aos períodos de férias dos profissionais com encargos na 

organização, aplicação e correção da Avaliação Diagnóstica (AD). 

e. Todos os esforços serão envidados para conceder, a título de recompensa e no interesse de 

equalizar direitos e deveres, dispensa das atividades aos professores militares, se possível, durante 

as férias escolares do meio do ano. 

1.3 Censo Escolar 

O CMB deverá participar do Censo Escolar e dos diversos programas oferecidos pelo MEC: Exame 

Nacional do Ensino Médio, Prova Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e outros. 

1.4 Salas de Aula e Laboratórios 

a. Todas as salas de aula deverão possuir uma Bandeira do Brasil e poderão ter um nome em 

homenagem a vultos da nossa História, personalidades e educadores do Colégio ou unidades das 

Forças Armadas localizadas na sede do CMB. 

b. Será considerada falta disciplinar grave qualquer atitude desrespeitosa com a Bandeira do Brasil 

e/ou com os demais Símbolos Nacionais. 

c. As salas de aula devem ser espaços muito bem iluminados, ventilados e arrumados, de maneira que 

todos os alunos enxerguem inteiramente o quadro branco e que atendam, nas melhores condições, 

às atividades didático-pedagógicas. 

d. As salas de aula serão objeto de cuidados especiais na manutenção do mobiliário e dos acessórios. 

Deve-se combater com veemência qualquer atitude dos discentes ligada ao vandalismo e ao 

desperdício. 

e. A manutenção, a modernização e o reaparelhamento dos laboratórios de Ciências, Biologia, Física, 

Química e Informática merecerão alta prioridade. 

1.5 Biblioteca Escolar 

a. Deverá ser, efetivamente, frequentada pelos alunos, e os professores deverão propor trabalhos 

que exijam a pesquisa na biblioteca. 

b. Deverão ser priorizadas as assinaturas de periódicos de qualidade, relacionados com as disciplinas 

e as áreas de estudo e com a orientações do SCMB. 

c. O acervo deve ser permanentemente reavaliado, com verificação de obras de real interesse para o 

ensino. A Chefia da Biblioteca deverá propor, dentro das possibilidades de recursos, a utilização de 

parte da quota mensal escolar para aquisição de livros e de obras de referência. 

d. É importante, para o perfeito funcionamento desse espaço, alocar recursos em pessoal e material 

para a execução do projeto de informatização da biblioteca (Sistema Pergamum). 

1.6 Validação de estudos de alunos do SCMB vindos do exterior 

O processo de validação de estudos é previsto pelo Art. 24 da LDB/96. No SCMB, o processo de 

validação seguirá a orientação legal do MEC e do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

A revalidação de estudos de nível fundamental e médio, em princípio, deve ser feita pelas Secretarias 

Estaduais de Educação. Caso estas entidades não realizem tal procedimento, o CMB estará autorizado a 

averiguar, segundo o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino no Exército - R-

126. 
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Para revalidar estudos de nível fundamental e/ou médio realizados no exterior, deve-se adotar o 

seguinte procedimento, balizado pelas seguintes orientações do MRE: 

a. Estar de posse do histórico escolar ou boletim (original) expedido pela instituição de ensino 

do país onde foram realizados os estudos, devidamente autenticado e reconhecido pelo 

órgão educacional competente. Tal documento deve ser, ainda, apostilado pela autoridade 

local competente. Devem constar do documento, principalmente, os dados referentes à 

última série cursada; 

b. Providenciar a tradução desse documento, de preferência por tradutor público juramentado 

no Brasil, ou escola de língua estrangeira idônea, cujo tradutor tenha o curso de Letras, com 

diploma registrado no MEC. Nem sempre é necessário apresentar tradução juramentada dos 

documentos em espanhol; portanto, aconselha-se confirmar junto à Secretaria de Educação 

do Estado sobre a necessidade da tradução nesses casos; 

c. Estar de posse, igualmente, do histórico escolar relativo aos estudos realizados 

anteriormente no Brasil. Reunidos esses documentos, dirigir-se à Secretaria de Educação do 

Estado onde irá fixar residência e solicitar a equivalência; e obtida a equivalência, dirigir-se 

ao CM para fazer a matrícula (SFC de continuidade de estudos no Brasil). 

Se o aluno for oriundo de países associados do Mercosul, deverá ser observado o contido no 

Mecanismo para a Implementação do Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de 

Certificados, Títulos e Estudos de nível Primário e Médio Não-Técnico: DECRETO Nº 10.092, de 6 de 

novembro de 2019. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.092-de-6-de-novembro-de-2019-

226515536). 

Caso o aluno do SCMB esteja solicitando trancamento de matrícula para intercâmbio, é 

interessante orientar à família a seguinte situação: caso o aluno se matricule em escola correspondente 

ao ensino fundamental ou médio, no exterior, e que permita a seleção das disciplinas a serem cursadas, 

é importante que mantenham as disciplinas que integram o núcleo comum do currículo brasileiro: 

Matemática, Química, Física, Biologia e Educação Física. 

Solicitações de intercâmbio de alunos estrangeiros para cursarem períodos ou ano letivos no CMB 

devem ser submetidos à DEPA. 

1.6.1 Modelo de Documento para Análise de Currículos externos 

O documento previsto no anexo “AI” deverá ser preenchido por uma comissão de docentes 

comparando o currículo recebido e o PSD do ano pretendido pelo aluno. Após preenchido, a Secretaria 

do Corpo de Alunos deverá reunir toda a documentação referente ao aluno mais a declaração de 

equivalência preenchida e remeter para DEPA com as considerações de FAVORÁVEL ou DESFAVORÁVEL, 

devidamente justificadas. O documento será analisado pela Seção de Ensino da DEPA e a situação do 

candidato será decidida pelo Diretor da DEPA. 

Enquanto não houver a decisão da DEPA, o aluno não poderá ser matriculado no CM de destino. 

1.7 Legalização e Apostilamento de documentos no SCMB 

Alunos egressos do SCMB que se destinarem ao exterior para estudar em Instituições de Ensino 

Superior (IES) poderão requerer chancela emitida pela Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial. 

Para tanto, o solicitante deverá submeter requerimento (modelo constante no anexo “AC” a estas 

Normas) ao CM onde concluiu o Ensino Médio, acompanhado pelos seguintes documentos: 

file://///10.3.172.93/secensino-docs$/2022/NPGE%202022/(https:/www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.092-de-6-de-novembro-de-2019-226515536).
file://///10.3.172.93/secensino-docs$/2022/NPGE%202022/(https:/www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.092-de-6-de-novembro-de-2019-226515536).
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a. original do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com todos os campos preenchidos e 

assinados; 

b. cópia autenticada do histórico escolar; 

c. cópia autenticada de documento de identificação oficial com foto; e 

d. cópia autenticada de documento que comprove o aceite ou a matrícula na IES estrangeira. 

Obs.: as autenticações podem ser realizadas pela Secretaria do próprio CM. 

A documentação consolidada deverá ser remetida pelo CM à DEPA, em meio físico, por SEDEX e em 

formato digital, acompanhando DIEx de remessa. 

Após o chancelamento pela DEPA, a documentação será reenviada ao CM para devolução ao 

solicitante. 

Obs.: não é regulamentar a aposição de selo de autenticidade - reconhecimento de firma – em 

chancela realizada pela direção da DEPA com o propósito de apresentação em estabelecimento de ensino 

no exterior. 

No entanto, para terem efeito em outro país, documentos públicos emitidos no Brasil precisam 

passar por procedimentos específicos, conhecidos genericamente como Legalização e Apostilamento de 

Documentos. Esses procedimentos, para a Educação Básica, seguem orientações do Ministério da 

Educação. 

No processo estabelecido pela Convenção da Apostila, os documentos nacionais destinados a serem 

remetidos a países que são Estados-Partes da convenção, quando recebem o carimbo da Apostila emitida 

por Autoridade Competente, no Brasil, passam a ter validade imediata em todos os demais Estados-Partes 

da Convenção (https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-

signatarios/). Ao mesmo tempo, passam a ser aceitos, no Brasil, documentos estrangeiros contendo 

Apostila emitida por um desses Estados-Partes, dispensando a necessidade de sua legalização em 

repartições da Rede Consular brasileira no exterior; 

Em agosto de 2016, entrou em vigor no Brasil a Convenção de Haia de 1961 sobre a Eliminação da 

Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (“Convenção da Apostila”), internalizada 

pelo Decreto nº 8.660/2016 e regulamentada pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 228, de 

22 de junho de 2016, que normatiza como autoridade apostilante brasileira o Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ. O CNJ utiliza a rede cartorial das capitais dos Estados para a emissão de apostila, tornando 

desnecessária a intermediação de consulados e chancelarias dos países signatários da Convenção na 

autenticação de documentos; 

Conforme previsto no caput do art. 8º e seus parágrafos, descritos na Resolução nº 392, de 26 de 

maio de 2021 (https://atos.cnj.jus.br/files/original1832032021052860b13723d6a7c.pdf) e Provimento 

nº119, de 7 de Julho de 2021 (https://atos.cnj.jus.br/files/original1220512021071260ec33a3a36e5.pdf), 

a apostila será emitida em meio eletrônico, por intermédio do Serviço Eletrônico de Informações e 

Apostilamento (SEI Apostila), com acesso por meio de certificado digital, mediante solicitação do 

signatário do documento ou de qualquer portador, atestando a autenticidade da assinatura, da função 

ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do 

carimbo nele aposto. 

No caso de documentos nacionais destinados a países que não são Estados-Partes da Convenção da 

Apostila, é necessário que sua autenticidade seja confirmada por alguma unidade de legalização de 

documentos do Itamaraty. Existem unidades de legalização de documentos do Itamaraty nos Escritórios 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_228_22062016_23062016142323.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_228_22062016_23062016142323.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1832032021052860b13723d6a7c.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1220512021071260ec33a3a36e5.pdf
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Regionais do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, 

no Paraná, em Santa Catarina, em Pernambuco em Minas Gerais, na Bahia e no Amazonas. 

Sobre o presente assunto, os CM devem orientar aos interessados a acessarem os links abaixo, a fim 

de terem acesso a outras informações, à lista dos países signatários da Convenção da Apostila e aos 

endereços eletrônicos dos cartórios autorizados a expedirem a certificação digital. 

✓ Portal do MEC: 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/30000-uncategorised/62881-legalizacao-e-

apostilamento-de-documentos 

✓ Portal Consular do Itamaraty (país de destino do documento ausente da lista de signatários): 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/legalizacao-de-

documentos/documentos-emitidos-no-exterior 

1.8 Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/Prova Brasil/SAEB) 

a. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foi formulado para medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Ele funciona como um 

indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por 

meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para 

tanto, é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as 

médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a 

partir do Censo Escolar, realizado anualmente. 

b. Esse índice é um dado muito significativo para a DEPA e para cada CM, pelo fato de ser resultado 

do cruzamento de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com a realização da 

Prova Brasil, aplicada, no caso do SCMB, para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (EF) e do 

3º ano do Ensino Médio (EM). 

c. A participação do CMB nas avaliações do IDEB é de caráter obrigatório, a fim de que os resultados 

possam ser estudados para possibilitar a expedição de diretrizes e da adoção de ações e práticas 

didático-pedagógicas no sentido de alcançar e ultrapassar as metas projetadas. 

d. A DEPA monitora os resultados do IDEB e estuda o desempenho dos CM ao longo dos anos, a fim 

de ter subsídios para orientar e supervisionar as ações dos CM no aprimoramento de suas práticas 

educacionais. Da mesma forma, o CMB deverá fazê-lo por meio do endereço ideb.inep.gov.br. 

e. Em 2021, o INEP publicou a Portaria nº 250, de 5 de julho de 2021, que estabelece as Diretrizes de 

realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) no ano de 2021 e dá outras 

orientações. O CMB deve realizar a leitura desta legislação que se encontra apensa no anexo “AK” 

e atentar para as coordenadas e prazos ali informados. 

  

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/30000-uncategorised/62881-legalizacao-e-apostilamento-de-documentos
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/30000-uncategorised/62881-legalizacao-e-apostilamento-de-documentos
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/legalizacao-de-documentos/documentos-emitidos-no-exterior
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/legalizacao-de-documentos/documentos-emitidos-no-exterior
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CAPÍTULO 2 

CORPO DE ALUNOS 

 

2.1 Uniformes 

a. Os uniformes dos CM estão previstos no Regulamento de Uniformes do Exército - RUE (EB10-

R12.004), disponível no sítio eletrônico da Secretaria Geral do Exército. 

b. É fundamental a correção na apresentação individual e coletiva de todo o efetivo do CMB, em 

qualquer que seja a situação. O Comandante adotará as medidas necessárias para que os uniformes 

adquiridos por seus subordinados sejam confeccionados com esmero e de acordo com o 

estabelecido no RUE. Do mesmo modo, o uso de insígnias e de condecorações deve ser objeto de 

supervisão. Ressalta-se a importância do uso do jaleco branco (guarda-pó) pelos docentes em sala 

de aula, incluídas a padronização e conservação. O Cmt CMB programará, periodicamente, a 

realização de revistas de uniformes. 

c. Todos os integrantes do corpo permanente deverão corrigir desvios no uso dos uniformes pelos 

alunos, principalmente fora do Colégio. O CA deverá exigir o uso correto da boina e da sua 

adequação ao tamanho da cabeça. O asseio e a boa apresentação, a limpeza das fivelas e dos 

calçados devem ser exigidos permanentemente. O aluno deve ser orientado e fiscalizado para 

entender que ele é o principal divulgador da imagem do Colégio. 

d. Deverá ser concedida especial atenção ao uso do uniforme utilizado na Escolta a Cavalo, Guarda de 

Honra e Guarda Bandeira. A túnica branca deverá estar abotoada e ajustada ao corpo. O Cmt CA 

deve realizar revistas de uniformes antes das atividades militares, atuando preventivamente. O uso 

do culote por parte do(a) aluno(a) deverá ser restrito apenas às atividades hipomóveis (escoltas a 

cavalo para autoridades e competições hípicas esportivas). O Cmt CMB e, principalmente, o do CA, 

deverão observar o uso correto dessa peça, sobretudo, no que diz respeito ao tamanho em relação 

ao corpo do(a) aluno(a). 

e. Não deverão ser adotados distintivos não previstos no RUE. 

f. Os distintivos e plaquetas não previstos no RUE devem ser submetidos à DEPA para aprovação. 

g. Deve ser estimulado o sentimento de orgulho em envergar uniformes que derivam de tradição mais 

do que centenária. O uniforme sujo e/ou malpassado, fivelas manchadas, calçados sujos e em mau 

estado, boinas desbotadas ou deformadas e a falta de distintivos, que identifiquem o(a) aluno(a) 

do Colégio, devem ser motivo de admoestação e, até mesmo, de medida disciplinar, segundo as 

NRRD. 

h. Em hipótese alguma, o abrigo deve ser utilizado como compensação para estimular ou reforçar 

condutas comportamentais, sob pena de causar efeitos colaterais indesejados. 

i. Não há uniforme previsto para os alunos que estão matriculados no CREaD/CMM. As camisetas 

distribuídas aos alunos do CREaD/CMM não são de uso obrigatório e não fazem parte de nenhum 

uniforme previsto no RUE. 

j. Durante o período de pandemia, os alunos do SCMB, quando fardados, deverão comparecer aos 

CM com máscaras nas cores: BRANCA, PRETA OU BEGE (da cor do uniforme). 

2.2 Organização das Turmas de Aula 

A organização das turmas de aula será regulada em documento específico, devendo ser praticados 

os seguintes critérios: 

a. cada turma de aula deverá ser constituída de alunos e alunas, não devendo, quando possível, o 

percentual de determinado sexo ser superior ao outro em mais de 20% (vinte por cento); 
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b. alunos de diferentes origens (concurso de admissão, sorteio, transferência, inaptos na AD, aptos 

com restrição, repetentes e os promovidos do ano escolar anterior) devem ser distribuídos 

equitativamente pelas turmas; 

c. em função da aplicação desses critérios, as turmas de aula de um mesmo ano deverão ser 

homogêneas entre si, e internamente heterogêneas; 

d. os critérios acima descritos deverão ser respeitados no momento da formação das turmas do 

Sistema Ensino-Aprendizagem por Níveis (SEAN) de Língua Estrangeira Moderna – Língua Inglesa, 

dentro do ano ou com o ano vizinho. Exemplo: alunos do 6º e do 7º ano, levando em consideração 

a limitação do espaço físico; 

e. para fins de planejamento, o Cmt/Dir Ens envidará esforços para atender ao efetivo máximo de 30 

(trinta) alunos por sala de aula, preconizado pela DEPA. Este efetivo só deverá ser ultrapassado pelo 

ingresso de alunos amparados ao longo do ano, com autorização do Dir DEPA. Todo o esforço deve 

ser feito para evitar que as salas de aula tenham um número excessivo de alunos; 

f. o CMB já possui alunos na modalidade da Educação Inclusiva. Por isso, é preciso atentar para o 

ensalamento previsto nas Diretrizes Pedagógicas da Educação Inclusiva no SCMB: 28 alunos, já 

incluído o aluno com deficiência; 

g. por ocasião da distribuição dos alunos na sala de aula, deve-se atender, se possível, para as 

necessidades educacionais específicas dos alunos da Educação Especial, acompanhados pela Seção 

de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) e os alunos com Transtornos Funcionais 

Específicos (TFE), acompanhados pela Seção Psicopedagógica, de forma que se permita uma rápida 

adaptação dos discentes ao ambiente de sala;  

h. deve ser incentivada a tutoria entre alunos, a fim de despertar o espírito de solidariedade; e 

i. face às Diretrizes Curriculares Nacionais, as turmas do 3º ano do Ensino Médio poderão estar 

organizadas, desde o 1º dia de aula, pelos ITINERÁRIOS FORMATIVOS prioritariamente a TURMA 

DESTINADA à EsPCEx/IME. 

2.3 Atendimento aos Candidatos à Matrícula Amparados pelo R-69 

O CMB deverá informar, até o final de fevereiro de 2022, o total de candidatos à matrícula, 

amparados pelo R-69, atendidos e não atendidos pelo CM, citando, inclusive, as razões do não 

atendimento, quando for o caso. Ver o anexo “M” - Calendário Geral de Documentos Periódicos/PGE. 

2.4 Emissão de Certificados de Conclusão do Ensino Médio 

a. Os Certificados de Conclusão do Ensino Médio expedidos pelo CMB deverão seguir o modelo 

previsto no anexo “AD” a estas Normas. 

b. Tais certificados deverão ser impressos em papel moeda, cujo modelo está previsto na Portaria nº 

146, do Estado Maior do Exército, de 13 de agosto de 2018. (Regulamenta e Conceitua os Diplomas, 

os Certificados, a Concessão, o Suprimento, a Revalidação, os Apostilamentos, os Averbamentos e 

os Registros Educacionais no âmbito do Exército). 

2.5 Hasteamento da Bandeira Nacional 

a. A Bandeira Nacional, além das datas previstas no art. 164 do R-2, deverá ser hasteada diariamente, 

com a presença da guarda do quartel e, obrigatoriamente, por ocasião da formatura geral do 

Colégio, em atendimento ao prescrito no DOU Nº 159, de 21 de agosto de 1989. 

b. Os alunos deverão aprender sobre a importância patriótica da atividade. Os militares, pelo exemplo 

e pela exigência do cumprimento dos dispositivos regulamentares, são os principais responsáveis 

pela correção das atitudes cívicas dos alunos. 
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c. Sempre que possível, principalmente na visita de supervisão, deverá ser selecionado um aluno para 

hastear a Bandeira Nacional, como reconhecimento do desempenho escolar. A Bandeira deverá ser 

conduzida por uma guarda mista, enquanto o efetivo em forma canta a segunda parte da canção 

“Fibra de Heróis”. 

2.6 Juramento do Aluno 

      Deverá estar exposto em local de ampla e frequente circulação de alunos, como formaturas ou as 

áreas das companhias. 

2.7 As Armas, os Grêmios das Forças Armadas e os Clubes 

De acordo com as NPGE/2022, os CM poderão estimular a realização destas atividades no turno 

contrário e incentivar a participação dos alunos. A criação de novas armas, grêmios das FFAA e clubes, de 

cunho diferente dos atualmente existentes, deverá ser previamente autorizada pela DEPA. O Colégio 

deverá manter, em caráter obrigatório, o funcionamento dos grêmios da Infantaria, Cavalaria e Artilharia, 

no mínimo. No anexo “K”, consta a relação de todos os Grêmios e Clubes, bem como as atividades 

previstas para 2022. 

Devido ao caráter da tradição de sua criação, somente o CMRJ está autorizado a ter o Ensino Médio 

dividido em Armas. O Ensino Médio do CMRJ funciona tradicionalmente com quatro Armas: INFANTARIA, 

CAVALARIA, ARTILHARIA e COMUNICAÇÕES. As duas ARMAS recém-criadas ENGENHARIA e LOGÍSTICA, 

passarão por um período de adaptação para homologação pela DEPA. 

2.8 Dispensa dos alunos que se ausentarem antes do término do horário de aula, inclusive do Turno 

Integral 

As Companhias de Alunos são as responsáveis pela liberação do aluno antes do término do horário 

de aula. Os militares das Companhias deverão se certificar se o aluno precisa realmente sair no horário 

informado; de preferência, ligando para o responsável e encaminhando um documento que solicite o 

envio de uma confirmação por escrito assinada, a ser apresentada na entrada do aluno no dia seguinte. 

2.9 Acompanhamento dos alunos por ocasião de representações externas: Jogos da Amizade, 

Competições desportivas, Passeios, Viagens Culturais, dentre outras 

O Cmt CA deve providenciar uma equipe de monitores para acompanhar o deslocamento dos alunos 

por ocasião de saídas externas.  

Esta equipe deve primar pela disciplina e pela conduta dos alunos, principalmente se houver 

pernoite. 

Determinadas atividades sociais, caso este Cmt CM julgue ser importante a participação de alunos, 

deverão ter Ordem de Serviço (OS) respectiva. 

2.10 Instrução Cívico-Militar (ICM) e Atividades Cívico-Militares (ACM) 

a. A instrução cívico-militar e as atividades cívico-militares compõem a grade curricular do EF/EM com 

seus Planos de Sequência Didática (PSD) e visam assegurar a disciplina escolar, estimular o civismo 

e obter padrões de procedimentos consoantes com a proposta pedagógica. 

b. As atividades desenvolvidas nas Formaturas (ACM) e nas Instruções desenvolvidas pelas 

Companhias de Aluno (ICM) estão previstas nos PSD e constituem-se em ATIVIDADES de ensino. 
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c. A execução da ordem unida obedecerá às Instruções Gerais para aplicação do Regulamento de 

Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial das Forças Armadas (EB10-IG-12.001), o 

EB70-MC-10.308 Manual de Campanha ORDEM UNIDA e os Vade-Mécum que tratam do assunto. 

Os comandos e movimentos na ordem unida devem ser os regulamentares. Os deslocamentos das 

turmas de aula ou de instrução deverão ser feitos em forma, sob o comando do aluno chefe de 

turma e em passo ordinário, sempre que possível. 

d. Deve ser evitada a criação de vícios de ordem unida como, por exemplo, firmar a cadência com um 

dos pés. 

e. A DEPA incentiva a realização de concursos de Ordem Unida nos CM, com vistas à melhoria do 

desempenho dos alunos. 

2.11 Formaturas Gerais 

Nas formaturas gerais do CMB, devem ser observadas as seguintes orientações: 

a. aluno como mestre-de-cerimônia ou narrador; 

b. aluno para hastear a Bandeira Nacional, como forma de reconhecer o desempenho escolar; 

c. os oficiais-alunos devem estar com espada e luvas, integrando o Batalhão Escolar; 

d. os oficiais instrutores e os sargentos monitores podem transitar por dentro dos grupamentos de 

alunos nas formaturas especiais e deslocar-se ao lado dos grupamentos durante os desfiles dos 

alunos; 

e. adotar a saudação “Zum Zaravalho” como elo entre os CM. Nessa saudação escolar deve-se 

atentar para o previsto no RICM; 

f. inserir o Canto da Canção “AVANTE CAMARADAS”, Canção preferencial da Diretoria de 

Educação Preparatória e Assistencial; 

g. de acordo com o Manual de Ordem Unida, os alunos devem ser orientados a, durante o passo 

ordinário, bater com força os dois pés no chão; 

h. o grupamento de militares do Corpo Permanente do Colégio não precisa estar com o armamento 

de dotação, ficando a cargo deste Cmt CM essa definição.  

i. adotar como mascote o carneiro “Nicodemus” conduzido por aluno; 

j. apresentar a Banda de Música comandada por aluno e com o estandarte do CMB à testa; 

k. o Contingente deverá estar armado de fuzil e o Cmt Contingente armado de pistola e espada; 

l. além do Batalhão Escolar e do Contingente, constituir um grupamento com professores militares 

e demais Oficiais do CMB equipados e armados de espada;  

m. apresentar o Mapa da Força; 

n. serão realizadas, quando necessário, formatura (s) conduzida (s) pelo Cel Aluno como Cmt Btl 

Escolar, e, nesse caso, o desfile será realizado em continência a ele. Este Cmt CM ficará junto ao 

aluno aproveitando a oportunidade para realizar recomendações e fazer a entrega de prêmios. 

o. Poderão, mediante aprovação do comandante, ser convidados antigos alunos para participarem 

de eventos e formaturas especiais por ocasião do aniversário da OM ou datas importantes como 

o desfile de “Sete de Setembro”, contando com a colaboração e apoio da associação de antigos 

alunos; 

p. somente nas formaturas previstas para as visitas de supervisão do Diretor da DEPA, do Chefe do 

DECEx e quando da ida oficial de uma autoridade, deverão ser adotados os seguintes 

procedimentos: 

1) escolta a cavalo, caso possível, conduzida por aluno(s) com túnica branca, calça ou culote 

garança, na versão hipo, conforme 1º Uniforme “F3” CM; 
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2) guarda de honra escolar com túnica branca, calça ou saia garança, conforme uniforme 1º “B” 

ou “F” CM; 

3) os demais alunos do CA deverão estar, em forma, com o 3º Uniforme “B1 – CM”; os 

instrutores e monitores do CA com o 8º B1; e o restante da tropa com o 9º B2;  

4) as formaturas devem ser curtas e objetivas. As leituras ou falas devem ter duração de, no 

máximo, 05 (cinco) minutos, de tal forma que sejam exigidas a postura correta e a 

imobilidade, e que não haja efeitos contraproducentes nos alunos, principalmente nos do 

Ensino Fundamental;  

q. o CMB poderá prever o toque de “à vontade 1”, a critério deste Cmt CM e após a aquiescência 

da maior autoridade militar presente. 

2.12 Curso de Formação de Reservistas (CFR) 

No tocante ao funcionamento do Curso de Formação de Reservista (CFR) e da Escola de Instrução 

Militar (EsIM) fica valendo o acordo da OM com as suas respectivas Regiões Militares. 

Obs.: caso ocorra o funcionamento das duas atividades deverão ser observados os procedimentos 

abaixo relacionados: 

a. no CFR, as instruções de Armamento, Munição e Tiro deverão ser ministradas, obrigatoriamente, 

por oficiais; 

b. o CFR funcionará no primeiro semestre letivo e no turno contrário; 

c. o exercício em campanha será realizado considerando o intuito de formar reservistas de 2ª 

categoria, não sendo permitido extrapolar os objetivos dos padrões previstos no Programa-

Padrão Básico (PPB-5/3) Escolas de Instrução Militar, aprovado pela Portaria nº 002-COTER, de 10 

FEV 10; 

d. no tocante às Normas sobre a Segurança na Instrução e no Serviço, devem ser cumpridas as 

determinações contidas no PIM/COTER; e 

e. apenas para o Colégio Militar de Manaus (CMM) está autorizado, em 2022, o funcionamento de 

uma Escola de Instrução Militar (EsIM), na situação de “projeto piloto”, em conformidade com as 

diretrizes emanadas pela Diretoria de Serviço Militar (DSM) e pelo Comando da 12ª Região Militar. 

Portanto, o CMB não realizará o CFR. 

2.13 Formatura do 3º ano EM 

Em 2022, o Colégio deverá marcar a data de formatura para a primeira quinzena de dezembro, 

sempre após o último dia de aula do ano. 

Não será autorizada a realização da formatura na última semana de aula. 

O CMB deverá remeter à DEPA, conforme o anexo “M”, o calendário das atividades de 

encerramento do ano letivo de 2022 e da Solenidade de Formatura do 3º ano EM, e, em até 15 (quinze) 

dias antes, a OS regulando as atividades. 

Não há previsão de solenidade específica para o encerramento do 9º ano EF. Este Cmt CM em uma 

Formatura Geral da OM, fará referência à conclusão dessa importante etapa. 
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  2.14 Conservação das instalações pelos alunos 

A limpeza, a arrumação e a melhoria da apresentação de todas as dependências, bem como do 

mobiliário e dos equipamentos em geral do CMB devem merecer o máximo empenho de todos. O zelo, o 

bom gosto e a funcionalidade de todas as áreas são aspectos que, pela influência que exercem no 

processo educacional, devem ser exigidos com persistência pelo comando e por todas as instâncias de 

chefia. O Cmt do CA deve continuamente orientar os alunos no sentido de manter a limpeza das salas de 

aula, áreas desportivas, áreas comuns e adjacências. 

  2.15 Participação do aluno em atividade extraclasse 

A participação do aluno em atividades extraclasse (não obrigatórias para o aluno) internas e externas, 

inclusive nas competições desportivas, estará condicionada à autorização do Chefe da Divisão de Ensino, 

conforme o que se segue: 

a. a solicitação da participação será apresentada por escrito ao chefe da Div Ens e deverá conter 

anexos, elaborados pelo responsável pela atividade, que indiquem o rendimento escolar e o grau 

de comportamento do aluno. Cabe ao chefe da Div Ens emitir parecer favorável ou desfavorável, 

de acordo com esses dados de rendimento escolar ou comportamento dos alunos indicados para 

as atividades; para isso a Divisão de Ensino deverá contar com a assessoria dos professores, no 

âmbito de cada coordenação de ano, ou das Companhias de Alunos, no âmbito do CA; 

b. quanto ao comportamento, os discentes participantes de atividades extraclasse deverão 

obrigatoriamente estar incluídos no comportamento Bom (maior que 5,99). Também serão 

condicionantes do parecer do chefe da Div Ens as atitudes do aluno em sala de aula, 

representadas por condutas de respeito a colegas, professores e demais integrantes do Colégio, 

inclusive nas redes sociais, além do respeito e do zelo em relação ao patrimônio privado e público; 

e 

c. os alunos poderão participar de competições externas com outras escolas de nível 

correspondente no Distrito Federal. Outros casos especiais deverão ser submetidos à 

consideração da DEPA. 
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CAPÍTULO 3 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

3.1 Controle Médico 

a. As matrículas no CMB só serão deferidas após revisão médica, conforme previsto no R-69. 

b. O CMB deverá operacionalizar seguros de saúde e/ou escolar para os alunos estarem amparados 

quando houver necessidade de atendimento médico de emergência. O Corpo de Alunos deve ter o 

controle dos alunos cujos responsáveis possuam ou não seguro-saúde, para fins de acionamento 

em caso de urgência. 

c. Com vistas à prática de educação física e desportos, deverá haver controle médico e 

acompanhamento dos discentes pela Seção de Saúde. 

d. Atenção especial para viagens relacionadas aos projetos educacionais (Jogos da Amizade, Desafio 

Global do Conhecimento, HMun). 

3.2 Gestão Financeira 

a. Informação à Diretoria 

O CMB deverá atentar para os documentos que deverão ser remetidos para Seç Fin/DEPA, 

conforme o previsto no anexo “M” deste PGE. 

b. Concessão de dispensa de contribuição da QME 

1) A dispensa de contribuição da QME está amparada pelo art. 83, do R-69. 

2) Os procedimentos para a confecção do processo de sindicância estão regulados na Dtz Nr 

03/2010 – Sec Fin/DEPA, de 23 de outubro de 2019. 
 

c. Recursos da QME, SIPO e Fonte 2 

 

1) O CMB deve planejar, no início do ano letivo, o emprego dos recursos financeiros 

correspondentes à Quota Mensal Escolar (Fonte 0250270004), que serão informados pela DEPA. 

O planejamento deverá ser enviado para a Diretoria, a fim de que os recursos sejam 

descentralizados no mais curto prazo. 

2) Os recursos oriundos da Fonte 0250270002 (exploração econômica) devem ser planejados 

atribuindo máxima prioridade aos gastos com o Concurso de Admissão ao CMB e aos que 

redundem em benefício direto para as atividades de ensino. 

3) O CMB deverá planejar, preencher e disponibilizar para a DEPA, no Sistema de Planejamento 

Orçamentário (SIPO), as necessidades de recursos financeiros da Ação 20XM, conforme o teto 

orçamentário estabelecido pelo DECEx, enumerando as atividades pedagógicas de ensino e os 

seus custos. 

4) Todos os recursos provenientes da QME (Ensino Fundamental e Ensino Médio, EAD - Ensino 

Fundamental e Médio no Brasil, EAD - Ensino Fundamental e Médio no exterior e Ensino 

Fundamental e Médio do Turno Integral) deverão ser recolhidos na Fonte 0250270004/Código 

de GRU 22691-2 (60%) e Fonte 0250270047/Código de GRU 22691-2 (40%). 
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d. Contratos Continuados 

Todos os contratos continuados destinados ao ensino e aprovados pela Diretoria de Gestão 

Orçamentária (DGO) e que o CMB tenha intenção de atualizar ou prorrogar, deverão ser remetidos para 

a DEPA, com um prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes do início do novo contrato ou do Termo Aditivo, 

para que sejam avaliados, aprovados (se for o caso) e encaminhados para cadastro no Banco de Dados da 

DGO. 

 

3.3 Conservação das Instalações 
 

A limpeza, a arrumação e a melhoria constante da apresentação de todas as dependências, bem 

como do mobiliário e dos equipamentos em geral do CMB, devem merecer o máximo empenho de todos. 

O zelo, o bom gosto e a funcionalidade de todas as áreas são aspectos que, pela influência que exercem 

no processo educacional, devem ser exigidos e fiscalizados com persistência pelo comando e por todas as 

instâncias de chefia. 
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CAPÍTULO 4 

DIVISÃO DE PESSOAL/AJUDÂNCIA GERAL 

 
 

4.1 Remoção de Servidores Civis Docentes e Transferência de Discentes dentro do SCMB 

Quando ocorrer a Remoção de Servidores Civis Docentes dentro do SCMB, deve-se observar o 

disciplinado no Art. 36, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei nº 9.527, de 10 de dezembro 

de 1997, para expedição de Processo que será feito a pedido do servidor civil docente ou por interesse da 

administração do SCMB, cuja tramitação documental encontra-se disciplinada na Portaria nº 279-DGP, de 

3 de dezembro de 2013. 

Quando ocorrer a transferência de discentes dentro do SCMB, as Fichas de Registro para 

Acompanhamento do Discente (FRAD), Histórico Escolar, Ficha Médica e Ficha Disciplinar deverão ser 

encaminhadas pelo CM de origem ao CM de destino com a máxima brevidade. O discente deverá iniciar 

o ano letivo com todos os documentos originais de posse do CM de destino. Essa documentação está 

disponível no SIGAWEB. 

 

4.2 Redistribuição de Servidores Civis Docentes 

Quando ocorrer a Redistribuição de Servidores Civis Docentes de Estabelecimentos Civis Federais 

para o SCMB, deve-se observar o disciplinado no Art. 37, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 

na Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, para expedição de Processo que será feito a pedido do 

servidor civil docente ou por interesse da administração do SCMB, cuja tramitação documental encontra-

se disciplinada na Portaria nº 279-DGP, de 3 de dezembro de 2013. 

Os processos de redistribuição de servidores civis docentes de Estabelecimentos Civis Federais 

confeccionados pelo SCMB deverão observar, além da legislação que disciplina o assunto, as diretrizes 

emanadas pelo Diretor de Educação Preparatória e Assistencial, contida no DIEx nº 1580-SSeç Ct Pes Civ 

Mil/SEÇ RH/DEPA – CIRCULAR, de 15 de setembro de 2019. 

4.3 Jornada de Trabalho dos Servidores Civis e de Militares 

O regime normal de trabalho dos docentes militares é o de Dedicação Exclusiva (DE). A DE, para os 

civis, configura um regime de quarenta horas semanais de atividade didático-pedagógica. 

O ocupante de função de confiança (DAS, CD, FG e FCT) está sujeito ao regime de dedicação integral 

ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração (Parágrafo único, art. 

19, da Lei nº 8.112/90-RJU). 

No que tange à Jornada de Trabalho dos Servidores Civis, deve-se observar, também, o que está 

disciplinado na Portaria nº 278-DGP, 3 de dezembro de 2013, que aprova as Normas Técnicas nº 3 – 

Servidor Civil – Assessoria Técnica, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB30-

N-50.003). 
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4.4 PTTC 

Os processos de nomeação de Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) devem seguir o 

prescrito na Portaria nº 218 - Cmt Ex, de 20 de março de 2018; Portaria nº 091 - DGP, de 10 de maio de 

2017 e Portaria nº 002 - DECEx, de 12 de janeiro de 2018. O proponente a ocupar vaga de PTTC para tarefa 

relacionada à docência, ou ainda, tarefa relacionada ao Apoio Pedagógico, deverá possuir habilitação 

legal, ou seja, licenciatura. Para tarefas relacionadas a Seção Psicopedagógica/Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE), os profissionais devem possuir Curso de Especialização em Educação Especial e 

Inclusiva. 

O militar nomeado para a tarefa relacionada à docência é enquadrado, segundo a Portaria n° 293, de 

9 de maio de 2005, que aprova as Instruções Gerais para os Professores Militares (IG 60-02), como 

professor militar de natureza temporária. Dessa forma, deverá cumprir todas as atribuições previstas no 

art. 8º da referida legislação. 

Além da legislação que disciplina o assunto, deverá ser observado o contido no DIEx Nr 1569-SSeç Ct 

Pes Civ Mil/SEÇ RH/DEPA – CIRCULAR, de 12 de setembro de 2019, versando sobre elaboração de 

processos de PTTC. 
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CAPÍTULO 5 

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

Comunicação Social no CMB 

A Comunicação Social destina-se a prestar assessoria técnica ao Comando do CMB nos seguintes 

aspectos: Relações Institucionais; Assessoria de Imprensa; Produção e Divulgação de conteúdos e 

Relações Públicas. 

1. O Colégio deverá planejar atividades específicas de comunicação social, atendendo à orientação 

do CComSEx, visando preservar e difundir tradições, memória e valores éticos, morais, culturais e 

históricos do EB, e relacioná-las no anexo “L” - Datas Festivas e Comemorativas ao PGE. No 

planejamento do CMB deverão ser observadas as orientações contidas nas diretrizes do CComSEx, 

C Mil A, DECEx e DEPA. 

2. Com a finalidade de compor a agenda semanal do DECEx, o CMB deverá remeter à DEPA eventos 

extraordinários que envolvam destaques do Colégio na área de ensino ou em outras julgadas 

pertinentes pelo Comando, até a quinta-feira de S-1. 

3. As atividades desenvolvidas no CMB, que tenham alcançado resultado de expressão significativa 

para a Comunidade Garança, a Família Militar e para o meio civil deverão ser remetidas à DEPA, 

no mais curto prazo, para divulgação em seu sítio eletrônico. 

4. A Seção de Comunicação Social do CMB deverá preparar matérias e enviar pelo RESISCOMSEX, 

conforme orientações em vigor. 

5. Quando houver fatos ou situações que possam causar repercussão na imagem do Exército, como 

ocorrências policiais envolvendo militares e seus dependentes; acidentes graves, com ou sem 

vítima; e transgressões disciplinares de maior gravidade, que possam despertar o interesse da 

mídia, o CMB deverá enviar a FIPIS (Ficha de Informação de Pronto Interesse do Sistema) ao 

CCOMSEX, por meio do canal RESISCOMSEX. É de extrema importância que a FIPIS também seja 

de conhecimento da DEPA.  

6. Para que a DEPA tenha acesso à FIPIS enviada pelo CMB, é necessário fazer a atualização dos 

dados no canal RESISCOMSEX e colocar a DEPA como Agência Superior.  

Passo a passo do cadastramento: 

1) entrar na página do RESISCOMSEX; 

2) no canto superior direito, clicar em: clique para atualizar os dados de sua agência; 

3) no menu superior, clicar em: Subordinação/Vinculação; e 

4) digitar o nome da DEPA na opção: OM/Agência superior. 

 

Obs.: no caso dos CM com outras escolas, colocar a DEPA em outro canal na mesma tela. 
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CAPÍTULO 6 

SEÇÃO DE INFORMAÇÕES E OPERAÇÕES 

 
 

6.1 Deslocamentos em Serviço para Atividades Fora da Sede do CMB 

a. Recomendações a serem observadas para atividades com deslocamento para fora da sede do 

CMB: 

1) prever somente as de caráter educativo, pedagógico, cultural ou esportivo; 

2) a atividade deverá estar prevista no PGE do CMB de A-1, conforme o previsto no anexo 

“J” – Plano de Viagens e Visitas; 

3) providenciar e arquivar a autorização escrita dos responsáveis; 

4) verificar as condições de segurança do meio de transporte rodoviário contratado pelo 

Colégio, tais como a situação dos freios, o estado dos pneus, as luzes de sinalização, a 

documentação do motorista e do veículo, incluindo seguro obrigatório exigido por lei; 

5) em visita a parque nacional, o guia deverá ser credenciado junto aos órgãos oficiais, como 

IBAMA ou EMBRATUR, ou similares na região; 

6) dar especial atenção ao aspecto disciplinar e à prática da boa educação, individual e 

coletiva; 

7) evitar grandes deslocamentos por meios rodoviários. Deslocamentos rodoviários durante 

o período noturno deverão ser evitados e realizados somente em casos excepcionais, 

mediante autorização do Diretor da DEPA; 

8) não acarretar ônus para a fazenda nacional; 

9) enviar para esta Diretoria a OS regulando a atividade, com, no mínimo, 20 (vinte) dias de 

antecedência para autorização prévia do Diretor; 

10) caso a atividade seja inopinada, ou seja, não prevista no PGE do ano corrente, ressaltar 

essa informação no DIEx de remessa da OS. Caso conste no anexo “J” – Plano de Viagens 

e Visitas, informar o número do item da atividade; 

11) as comitivas deverão ser chefiadas e acompanhadas por oficiais e monitores dentro da 

dosagem que possibilite o efetivo comando e o controle da fração envolvida; 

12) no caso de participação de alunas e de alunos, a comitiva deverá ser composta por 

militares dos dois segmentos; 

13) os monitores que acompanharem a atividade deverão ter como função exclusiva fiscalizar 

e controlar os alunos. Por exemplo, em competições de orientação ou equitação, os 

monitores não poderão ser também competidores; 

14) deverá ocorrer um rodízio entre os responsáveis pela missão de forma a se evitar a criação 

de elos afetivos entre os profissionais e os alunos; 

15) na OS a ser enviada para a DEPA, deverá constar o nome e a função de todos os 

participantes, sejam eles, militares, servidores civis e alunos; bem como os telefones 

celulares dos responsáveis que estarão no local da atividade; 

16) na OS deverão constar, obrigatoriamente, além dos julgados pertinentes, os seguintes 

anexos: 

a) a Matriz de Gerenciamento de Risco - anexo “AE” - seguirá o preconizado pelo 

Caderno de Instrução CI 32-2 (Gerenciamento de Risco aplicado às atividades 

militares), Portaria nº 01-COTER, de 18 de março de 2005; 

b) o Plano de Movimento - anexo “AF” - visa regular, de maneira pormenorizada, o 

transporte e o deslocamento de ida e de retorno para a realização da atividade; e 

c) a Ficha Resumo de Atividade Externa - anexo “AG” - visa sintetizar em um único 

documento as principais informações da atividade a ser realizada; simplificará a 
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análise, a coordenação e o controle do Colégio Militar (CM) e da Diretoria. Não 

deverá ser um anexo da OS e sim um documento anexo ao DIEx de remessa à DEPA; 

17) os modelos dos anexos “AE”, “AF” e “AG” poderão sofrer adaptações conforme a 

característica da atividade e decisão do Comando do CM; e 

18) a autorização para a realização da atividade será publicada no Boletim Interno da DEPA. 

 

d) As despesas em diárias e transportes para os deslocamentos de militares e professores civis com 

a finalidade de participarem de eventos previstos pela DEPA, tais como as Reuniões de Revisão 

Curricular de Ensino, os Encontros de Supervisão Escolar e Seção Psicopedagógica, os Conselhos 

de Ensino e os Seminários de Educação da Diretoria, dependem de aprovação do DECEx. 

e) Quando a participação de militares ou professores civis em qualquer outro evento envolver 

recursos financeiros oriundos do DECEx, o Colégio Militar deverá solicitar provisão à DEPA para 

realizar as despesas inerentes.  

f) As despesas referentes às diárias e às passagens devem seguir as previsões das seguintes 

legislações: 

(1) Medida Provisória nº 2.215-10, 31 de agosto de 2001; 

(2) Decreto nº 4.307, 18 de julho de 2002; 

(3) Portaria nº 172-DGP, 4 de agosto de 2006; 

(4) Decreto nº 6.907, 21 de julho de 2009; e 

(5) Decreto nº 6.258, 19 de novembro de 2007. 

6.2 Prevenção de Acidentes 

a. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança, visando prevenir acidentes, 

principalmente, na execução das atividades de ensino e de instrução, bem como durante 

deslocamentos e na instrução militar. Deverão considerar, também, as instruções contidas no 

Programa de Instrução Militar (PIM) do Comando de Operações Terrestres (COTER). 

b. O Plano de Prevenção e Combate a Incêndio deverá ser treinado de forma que todos os 

integrantes do Colégio tenham o conhecimento exato de suas atribuições e de sua execução em 

caso de uma situação real. A evacuação das salas de aula deverá ser conduzida pelo docente, de 

modo a que os alunos a executem naturalmente, imaginando estar diante de uma situação 

concreta. Deverá ser realizado, pelo menos, um treinamento, a cada trimestre letivo. A atividade 

deverá ser publicada em Boletim Interno e informada à DEPA. 

6.3 Segurança do Aquartelamento 

O Plano de Defesa do Aquartelamento deverá ser mantido atualizado e perfeitamente ajustado às 

necessidades impostas pela conjuntura, tendo em vista as determinações do escalão superior e das 

eventuais tentativas de invasão, com o intuito de roubo de armamento e danos ao patrimônio.  

Esse Plano deverá ser desencadeado periodicamente para que seja mantido o aprestamento e o 

pronto emprego da Guarda na defesa do quartel. Os meios de segurança devem ser dobrados, o quartel 

deverá estar dotado de dispositivos de alarme e de vigia, com câmeras de monitoramento. 
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6.4 Utilização das Instalações do CMB 

a. Excepcionalmente, as instalações do CMB poderão ser aproveitadas para atender aos órgãos não 

pertencentes ao Exército. 

b. Por ocasião da solicitação ao CMB do uso de alguma instalação, primeiramente, o Comando deve 

avaliar a pertinência e possibilidade de atendimento do pleito, coordenando com o solicitante as 

condições do apoio. 

c. Posteriormente, o CMB remeterá o pedido de apoio para esta Diretoria, em prazo que permita a 

análise e consulta ao DECEx, se for o caso, bem como a resposta com a autorização da cessão das 

instalações; 

d. No DIEx para a DEPA, o CMB deve informar as condições do apoio e o impacto, se for o caso, nas 

atividades de ensino. 

e. Se for possível, enviar junto ao DIEx com a solicitação, a minuta da OS que regulará a atividade. 

Na impossibilidade, remeter na primeira oportunidade. 

f. Ao final do apoio, remeter relatório sucinto, destacando as oportunidades de melhoria, lições 

aprendidas e a pertinência ou não da manutenção da atividade, caso o órgão apoiado novamente 

faça a solicitação. 

g. O CMB não deve assumir compromisso ou ceder instalações sem a autorização da DEPA, exceto 

nos casos que foram objeto de análise anterior ou constantes do PGE aprovado e em vigor no ano 

letivo considerado. 

h. O CMB deverá orientar os órgãos da Marinha do Brasil e da Força Aérea apoiados, nas respectivas 

guarnições, para remeter o pedido de cessão de uso das instalações do CMB diretamente à DEPA, 

caso assim desejem, abreviando o trâmite via canal de comando. 

i. Os Instrumentos de Parceria com instituições educacionais solicitados pelo Colégio serão 

encaminhados pela DEPA para apreciação do DECEx, de acordo com a Portaria nº 796, de 28 de 

dezembro 2011, Cmt Ex (IG 10-48) e a Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 

 

6.5 Conferências e Palestras - Anexo “E” (modelo) 

O Plano de Conferências e Palestras será organizado de acordo com as prescrições contidas na Port 

nº 34/DECEx, de 10 de março de 2016. Deverão ser convidadas pessoas das mais diversas áreas para 

ministrarem palestras para professores e demais agentes de ensino, como também para os alunos, a fim 

de possibilitar atualizações ao corpo docente e despertar nos discentes a vocação para futura escolha 

profissional. O CMB deverá confeccionar o anexo “E” conforme modelo do apêndice às NPGE 2022. No 

caso de conferências e palestras inopinadas, o CMB deve realizá-las, desde que oportunamente 

comunicadas e autorizadas pela DEPA. 

 

6.6 Pedidos de Cooperação de Instrução (PCI) - Anexo “I” 

a. Os Pedidos de Cooperação de Instrução (PCI) serão elaborados e processados de acordo com a 

Portaria nº 071 – EME, de 6 de setembro de 2002, que aprova as Normas para o Processamento 

de Pedidos de Cooperação de Instrução no Exército Brasileiro. 

b. O PCI é o apoio solicitado por um Estb Ens/OM Subrd/Vinc a outra OM, a Forças Singulares, a 

Forças Auxiliares ou a outra Organização Civil Brasileira (OCB), com a finalidade de complementar 

o ensino. 
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c. As despesas decorrentes do atendimento do PCI são de responsabilidade da OM requisitante, que 

indicará no documento de solicitação os recursos necessários à cobertura dos gastos previstos. A 

inclusão dos valores no PCI não exclui a necessidade de incluí-los no SIPO. 

d. O CMB deverá remeter à DEPA, no ano “A”, atendendo a data prevista no anexo “M” - Calendário 

Geral de Documentos Periódicos, a relação dos PCI solicitados e os que serão apoiados conforme 

o previsto no anexo “I” – Pedido de Cooperação de Instrução (PCI). 

6.7 PCE-EECN 

a. A elaboração do Plano de Cursos e Estágios em Estabelecimentos de Ensino Civis Nacionais (PCE-

EECN) ocorrerá de acordo com a Portaria nº 285 – EME, de 21 de julho 2017, alterada pela Portaria 

nº 254-EME, de 31 de outubro de 2018. 

b. O PCE-EECN tem como objetivo capacitar oficiais, subtenentes e sargentos de carreira, no serviço 

ativo, para um melhor desempenho das funções previstas nos Quadros de Cargos Previstos (QCP) 

das Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

c. A prioridade dos pedidos de cursos e estágios nos estabelecimentos de ensino civis nacionais 

(EECN) deve ser dada à educação especial inclusiva. 

d. O CMB deverá remeter à DEPA, até o dia 21 de fevereiro no ano A-1, atendendo a data prevista 

no anexo “M” - Calendário Geral de Documentos Periódicos, os Formulários de Solicitação de 

Cursos e Estágios em EECN (FSCE-EECN) e os Formulários de Solicitação de Cursos de Pós-

Graduação em EECN (FSCPG-EECN). 

6.8 Capacitação em Noções de Primeiros Socorros 

O CMB deverá atender ao previsto na Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória 

a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos 

de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. 

Para tanto, deverá ser verificada a possibilidade de buscar parcerias com as Polícias Militares ou 

Corpos de Bombeiros Militares do Distrito Federal, a fim de que possam oferecer a referida capacitação 

sem ônus para o EB. A prioridade para capacitação deverá ser para os monitores de alunos e para os 

professores. 
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CAPÍTULO 7 

ASSESSORIA DE APOIO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
 

7.1 Sobre o apoio aos Núcleos de Apoio para Assuntos Jurídicos no CMB 

O Núcleo de Apoio para Assuntos Jurídicos (Nu Ap As Jurd) do CMB poderá se valer, a qualquer 

momento, do canal técnico com a Asse Ap As Jurd/DEPA. 

7.2 Estabelecimento de Instrumentos de Parceria 

a. Caso o CMB verifique a necessidade de estabelecer Instrumentos de Parceria (Convênio de 

Concessão de Estágio – pág. 41 da Portaria nº 1.448, de 10 de setembro de 2018) com Instituições 

de Ensino Superior para a realização de estágio supervisionado por alunos dessas instituições, a 

Divisão de Ensino deverá providenciar o encaminhamento da minuta do referido instrumento à 

DEPA, obedecendo às orientações das legislações descritas. 

b. O Termo deve prever as áreas de necessidade de estágio específicas para o Colégio, e será 

celebrado pelo Diretor da DEPA, após publicação de portaria do DECEx, subdelegando ao Diretor 

esta atribuição. 

c. O colégio deve envidar esforços no sentido de estabelecer parecerias (Acordos de Cooperação) 

com a finalidade de regular a realização de cooperação técnica e de intercâmbio acadêmico e 

educacional de caráter não-militar a alunos regularmente matriculados no Colégio Militar e nas 

Universidades, para proporcionar-lhes a experiência prática necessária à formação profissional. 

d. Para a realização das parcerias mencionadas, o CMB deverá encaminhar a minuta do referido 

instrumento à DEPA, obedecendo às orientações das seguintes legislações: 

1) Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993; 

2) Lei n° 13019, de 31 de julho de 2014; 

3) Decreto nº 8726, de 27 de abril 2016; e 

4) Portaria nº 1.448, de 10 de setembro de 2018. 
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CAPÍTULO 8 

SEÇÃO DE CONCURSOS 

 
 

Concurso de Admissão (CA) 

As datas e as condições do Concurso de Admissão e da matrícula nos Colégios Militares serão 

fixadas em portarias específicas do DECEx. O CMB deverá remeter suas propostas (IRCAM/CMB) dentro 

do prazo previsto do anexo “M” - Calendário de Documentos Periódicos e no modelo do anexo “N” do 

apêndice ao PGE. 

Em 2020, após decisão do Chefe do DECEx, houve unificação das provas do Concurso de Admissão 

e a realização ocorreu em um único dia, com duração total de 04 h30min de prova. 

Em 2021, houve reajuste no período de duração do tempo da prova. As orientações detalhadas 

constaram no edital do concurso que foi publicado após apreciação das IRCAM pelo CONJUR/EB e AGU e 

aprovação pelo Chefe do DECEx. 
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CAPÍTULO 9 

SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

 

9.1 SINCOMIL - SISTEMA INTEGRADO DOS COLÉGIOS MILITARES  

a. Finalidade 

O Sistema Integrado dos Colégios Militares (SinCoMil), do Exército Brasileiro, tem por finalidade 

simplificar e facilitar os procedimentos acadêmicos, administrativos e pedagógicos dos Colégios Militares 

(CM), administrar a vida escolar do aluno e ampliar a comunicação e integração entre o CM, os docentes, 

discentes, familiares e funcionários. 

Esse sistema reúne os módulos centralizados, que são utilizados pelos Colégios Militares, de forma 

Web, pela internet e intranet, registrando, mantendo, gerando relatórios e consultas de diversas 

informações, que conduzem dados dos alunos, familiares, servidores militares e civis, bases curriculares, 

disciplinas, séries, professores, turmas, matrículas, graus, clubes, boletins, Quadro de Indicadores Escolares 

(QIE), aditamentos, desligamentos, faltas, profissões, colégios, comportamentos, aniversariantes, 

concursos, simulados, provas, questões, resultados, escores, saúde, atendimentos, índices de massa 

corporal, controle de material, fornecedores, pedidos, material carga, distribuição, inventário, 

movimentação de material, lotes de compras, previsão de consumo, biblioteca, obras, assuntos, 

empréstimos, reservas, devolução e outros, complementado pelos módulos de gestão que são utilizados 

pela DEPA (Estatísticas). 

b. Arquitetura 

O SInCoMil reúne 06 (seis) módulos com seus submódulos informatizados e integrados em um 

Banco de Dados Centralizado, hospedado com todos os padrões de segurança que o 7º Centro de Telemática 

de Área (7º CTA) /Centro Integrado de Telemática (CITEx) oferece. Consiste em acessível via 

Internet/intranet, que se destina à utilização por pais, responsáveis e alunos para consulta às informações 

relativas a determinado Aluno (Módulo Pais/Alunos). Os demais módulos encontram-se organizados como 

segue: Secretaria, Financeiro, Seção Técnica de Ensino (STE), Corpo de Alunos e Estatística (DEPA), todos 

implementados em uma plataforma Web, com tecnologia atual e de mercado, utilizando linguagem de 

programação JAVA SE, e hospedados naquele Centro, onde todos os atores envolvidos acessarão, Via Web, 

todos os módulos, pela internet/intranet. 

A infraestrutura de servidores disponibilizada, necessária para o funcionamento deste sistema, 

encontra-se no 7º CTA, com toda segurança física e lógica. Neste modelo os dados são atualizados 

instantaneamente, logo não haverá mais delay ou diferença entre o que será cadastrado pelos atores 

responsáveis pelos módulos nos Colégios Militares e a informação apresentada, como por exemplo, no 

Módulo de Pais/Alunos; todos os servidores possuem sistema operacional Linux com sistema de 

gerenciamento de banco de dados Oracle ExaData, totalmente gerido pelo 7º CTA. 

A figura a seguir ilustra módulos existentes e como é feita a comunicação entre os servidores. 
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c. Funcionalidades 

As funcionalidades do sistema são distribuídas nos diferentes públicos do meio acadêmico, tanto 

internos como externos. Alguns dos setores abrangidos são os seguintes: Corpo de Alunos, Seção Técnica 

de Ensino, Seção de Professores, Companhias, Biblioteca, Setor Financeiro, Seção de Saúde, Seção de 

Comunicação Social, Ajudância Geral e Almoxarifado, Responsáveis e Alunos. Dentre os processos podem-

se citar: 

1) Módulo Secretaria: permite o cadastro de matrículas, o arquivamento de dados do pessoal 

militar, funcionários civis, alunos, responsáveis e dependentes. Auxilia a elaboração dos 

históricos escolares, controle de matrículas e desligamentos, bem como o controle do efetivo e 

solicitações de vaga efetuadas no Módulo Pais/Alunos do SInCoMil. 

2) O Módulo Seção Técnica de Ensino (STE) permite, via Internet/Intranet: 

a) Controle de Anos Letivos e Turmas: aplicativos que permitem o controle de turmas, grade 

curricular, professores por turmas, horário semanal, cadastro de avaliações e atividades 

extraclasse (clubes); e 

b) Controle de Rendimentos (Graus): módulos que permitem o controle dos rendimentos dos 

alunos, manutenção das notas de avaliações, geração de boletins, diário de classe, notas de 

aula, fichas de orientação, consulta de abstenções, impressão de relações de desempenho 

de ensino e padrões da organização, como o QIE-4 e a relação de notas para publicação em 

BI como Aditamento. 

3) Módulo Corpo de Alunos: 

a) Controle da Situação Disciplinar - Comportamento e Faltas: APP que controlam a frequência 

dos alunos e os pontos perdidos, bem como a manutenção das alterações de 

comportamento e controle do grau de comportamento; e 

b) Controle de Saúde e Departamento de Educação Física: aplicativos que controlam os 

atendimentos médicos e cadastros de informações de saúde dos alunos e militares. 

4) Módulo Administração de Usuário: aplicativo que controla os usuários do sistema e grupos de 

acesso com permissões aos módulos Sistema.  

a) Controle de Concursos e Simulados: este módulo permite realizar o processo de Concurso 

de Admissão através do SINCOMIL, desde as inscrições até os relatórios da última fase 

(Resultado final e Quadros/Mapas da DEPA), baseados em normas do DECEX/DEPA; 

b) Controle de Materiais: aplicativos que permitem o controle do material de consumo e 

permanente. No controle do material de consumo, permite a realização dos pedidos pelas 

seções, autorização pelo Fiscal Administrativo e entrega pelo Almoxarifado. Disponibiliza 

relatórios padrões da instituição como Estoque Atual, Inventário, Resumo das Contas 

Contábeis, Previsão de Compras; e 

c) Controle da Biblioteca: módulos que permitem o controle do acervo da biblioteca, bem 

como os empréstimos e localização dos exemplares. 

5) Módulo Financeiro. 

a) Gerenciamento Financeiro que permite, por meio dos submódulos, o controle das 

mensalidades de QME e APM dos alunos, criação de boletos bancários para alunos e 
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cessionários no padrão FEBRABAN e opção de processamento dos arquivos de retorno. 

Permite ainda a impressão de boletos bancários, controle dos inadimplentes e impressão 

do Quadro de Controle de QME; e 

b) Controle da Comunicação Social: aplicativos que auxiliam o controle de endereços de 

militares, civis, alunos ex-alunos, autoridades, alunos eméritos. 

6) Módulo Estatístico/DEPA 

Os recursos do Módulo Estatístico são apresentados por área de desenvolvimento, a qual pode 

ter um ou mais submódulos. Este sistema é destinado a atender os processos gerenciais da DEPA e as 

funcionalidades são relacionadas ao controle de informações estratégicas. Assim existem opções de 

consulta de dados consolidados e detalhados em todos os Colégios Militares. 

a) Consulta de Alunos: módulo que permite a consulta dos dados de alunos do SCMB; 

b) Consulta Situação Escolar: módulo que permite a consulta das matrículas, grade curricular, 

efetivo e histórico dos alunos; 

c) Consulta Rendimentos: módulo que permite a consulta do desempenho dos alunos, como 

relação de aprovados e reprovados, classificação, médias bimestrais, ficha informativa do 

professor, alamares etc.; 

d) Consulta Situação Disciplinar: módulo que permite a consulta do desempenho disciplinar 

dos alunos, no que se refere a comportamento e faltas; 

e) Consulta de Quadros e Mapas: módulo que permite a visualização dos Quadros 

Informativos de Ensino; 

f) Consulta Financeiro: módulo que permite a consulta de informações financeiras; 

g) Consulta Consolidado Financeiro: módulo que permite a consulta de informações 

financeiras sumarizadas; e 

h) Consulta Pessoal Militar e Civil: módulo que permite a consulta de informações de pessoal 

sumarizadas. 

7) Módulo Pais/ Alunos 

Os recursos do Módulo Pais/Alunos são apresentados por grupo de acesso. Esta parte do módulo 

em questão é destinada a atender as necessidades dos usuários do sistema (alunos, pais, candidatos, 

responsáveis e professores). Abaixo, alguns recursos do sistema: 

a) Módulo Pais/Alunos: conjunto de aplicativos restritos, protegidos por senha de acesso, que 

permitem a interação dos alunos, seus pais e responsáveis com o corpo docente e as diversas 

seções do Colégio Militar através de interface baseada em tecnologia Internet; 

b) Módulo STE: conjunto de aplicativos restritos, protegidos por senha de acesso, que 

permitem a interação de professores com os alunos e as diversas seções do Colégio Militar 

através de interface baseada em tecnologia Internet; e 

c) Módulo Concurso: conjunto de aplicativos restritos, protegidos por senha de acesso, que 

fornecem acompanhamento e interação necessária para o candidato/aluno transferido para 

o Colégio Militar até a sua efetivação de matrícula. 

d) Transição: o SIGAWEB permanecerá ativo até março de 2022, quando passará a ser utilizado, 

exclusivamente, o SInCoMil. 
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CAPÍTULO 10 

AEGP – ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO E PROJETOS 

 

10.1 PROJETOS EDUCACIONAIS 

10.1.1 – 5º DESAFIO GLOBAL DO CONHECIMENTO 

 

a. FINALIDADE 
 

1) Promover o congraçamento entre os Colégios Militares. 

2) Desenvolver valores necessários à formação do cidadão. 

3) Estimular a atividade extraclasse como indutora do melhor rendimento escolar. 

4) Aprimorar processos de inovação e dinamismo para agregar valor ao efeito escola no SCMB. 

5) Incentivar os jovens alunos por meio de atividade científica. 

6) Estimular a popularização da ciência para a produção de soluções articuladas com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030. 
 

b. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

1) Data: 3 a 7 de outubro de 2022. 

2) Local: Colégio Militar de Brasília. 

3) Participantes: todos os Colégios Militares do SCMB. 

4) Atividades 

 

Atividade 
Área do 

Conhecimento 
Observação 

Olimpíada de Matemática Matemática 

Montagem por alunos do IME com 

experiência internacional em 

competições 

Feira de Ciências Ciências da Natureza Afiliada da FEBRACE desde 2016 

Olimpíada de Robótica Interdisciplinar 

Organização por alunos do IME com 

experiência em competições 

internacionais 
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Atividade 
Área do 

Conhecimento 
Observação 

Quiz Interdisciplinar 

Concurso em forma de entretenimento 

com perguntas sobre todos os assuntos 

cobrados no ENEM - Montagem corpo 

docente do Colégio Militar de Brasília 

Simulação da ONU (Mundo 

CM) 

Ciências Humanas e 

Linguagens 

Montagem do projeto pelo CMB, 

incluindo um comitê para ser tratado 

em inglês 

Concurso Literário Linguagens Montagem e coordenação da DEPA 
 

c. RESUMO DAS CONDIÇÕES PARA CADA EVENTO DO DESAFIO GLOBAL DO CONHECIMENTO 
 

1) Feira de Ciências 
 

a) do trabalho: deverão ser apresentados trabalhos oriundos de pesquisa científica ou 

tecnológica nas diferentes áreas das Ciências ou Engenharia. 

b) da apresentação: cada CM apresentará trabalhos com seus próprios meios, dentre os 

quais um “Painel (ou banner)” e um “Livro Ata” são itens obrigatórios. 

c) do painel (ou banner): deverá ser elaborado e conter, sucintamente: objetivos, 

desenvolvimento, resultados, conclusões e principais referências. 

d) do livro ata: trata-se de um “diário de bordo” elaborado em livro ata, no qual todas as 

atividades deverão ser listadas, constando datas e locais de execução, reuniões, visitas, 

discussões levantadas, esquemas, resultados, avanços/limitações do projeto, ou 

outras informações pertinentes. 

FICHA DE INSCRIÇÃO deverá conter: título do trabalho, professor-orientador, alunos - até 03 

(três)-, hipótese científica ou objetivo de engenharia, resumo do trabalho (priorizar os métodos e os 

resultados), declaração de riscos (descrever os materiais e/ou atividades que envolvam risco químico, 

físico ou biológico à saúde humana/ ambiental durante a execução do projeto e apresentação do 

trabalho), forma de apresentação (experimento, banner, maquete, protótipo, outros) e material 

necessário (tomadas, mesas, fornecimento de água, outros – especificar). 

2) Olimpíada de Robótica 
 

a) objetivo: formar alunos capazes de lidar com a tecnologia de robôs móveis inteligentes; 

estimular o estudo, a investigação e o aprendizado por meio de competições saudáveis 

de robótica. (Regras Prática Nacional Rescue Line 2017). 

O ambiente da Competição de Robótica contém diversos componentes que compõem o desafio. 

São eles:  

✓ Obstáculo 

✓ Redutor de velocidade 

✓ Gap 

✓ Vítima 

✓ Intersecção e beco sem saída 

✓ Área de resgate 
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✓ Passagem 

✓ Marcador de percurso 

Cada um desses componentes insere uma dificuldade ou meta para o robô.  

O obstáculo deve ser contornado; os redutores de velocidade e gaps devem ser superados; as 

intersecções devem ser solucionadas; as vítimas devem ser resgatadas e colocadas na área de resgate.  

b) premiação: todos os membros da equipe presentes no evento recebem Certificado de 

Participação. As equipes receberão medalhas caso finalizem a competição nas 03 (três) primeiras 

colocações da competição, sendo que a 1ª receberá medalhas de OURO, a 2ª receberá de PRATA 

e a 3ª de BRONZE.  

As equipes participantes terão o direito de concorrer a prêmios extras, definidos a seguir: 

PRÊMIO ROBUSTEZ – Medalhas aos alunos da equipe que produziu o robô mais robusto da 

competição, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO INOVAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que produziu algum processo inovador 

no robô e que tenha ajudado a conquistar pontos na competição, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª 

e 3ª) no nível.  

PRÊMIO DESIGN – Medalhas aos alunos da equipe que produziu o robô com melhor projeto 

mecânico e melhor acabado, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO DEDICAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que mais se dedicou, ajudando a si 

própria, bem como outras equipes, a superarem desafios ao longo da competição regional, excetuando as 

equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO PROGRAMAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que programou o robô com 

código mais bem avaliado pelos juízes, apropriado e documentado, excetuando as equipes campeãs (1ª, 

2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO MAKER – Medalhas aos alunos da equipe que criarem um robô com o maior número 

possível de peças feitas pelos próprios alunos, e com menor número possível de materiais prontos de kits, 

excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível. Exemplos são placas de circuito confeccionadas ao 

invés de módulos prontos e/ou partes mecânicas construídas manualmente ou feitas em impressora 3D 

ao invés de blocos de montagem padrão prontos e disponíveis para compra. 

3) Olimpíada de Matemática 

O IME, por meio da MATIME, iniciativa de estudos de Matemática Olímpica do IME, apoiará 

o evento por meio de uma Comissão Técnica (CT), composta por 04 (quatro) alunos da Graduação – sob a 

supervisão de 01 (um) Professor, a qual ficará responsável por primordialmente elaborar e corrigir as 

questões da prova, constituindo-se também na Comissão a ser consultada para solução de eventuais 

problemas de caráter técnico-matemático da competição. 

O conteúdo abordado na prova será o lecionado até o 1º Ano do Ensino Médio (inclusive), acrescido 

da Análise Combinatória. 

4) Quiz 
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As perguntas serão alusivas às áreas do conhecimento que permeiam as matrizes curriculares 

do Ensino Médio. 

As Disciplinas a serem sabatinadas são: Língua Portuguesa (gramática), Literatura, Física, 

Química, Biologia, História Geral e do Brasil, Geografia e Curiosidades/Atualidades. 

As perguntas, em cada área, obedecerão a um percentual de dificuldade, assim distribuído: 

✓ 20% (vinte por cento) de perguntas de baixa complexidade (fáceis). 

✓ 60% (sessenta por cento) de perguntas de média complexidade (médias). 

✓ 20% (vinte por cento) de perguntas de alta complexidade (difíceis). 

 

5) Simulação da ONU (Mundo CM) 

A MUNDO CM é um jogo de simulação de órgãos internacionais que tem a função de 

promover um estudo social, político e cultural entre os alunos e de desenvolver ideias e propostas de 

intervenção social. Busca também a reflexão sobre o contexto político mundial, utilizando-se de assuntos 

históricos e atuais, enfocando valores de sustentabilidade, respeito às diferenças e diversidade cultural. 

d. CONSIDERAÇÃO 

O DESAFIO GLOBAL DO CONHECIMENTO é um projeto concebido para impulsionar o interesse 

pela ciência pelos discentes do Sistema Colégio Militar do Brasil com elevado potencial de difusão. A 

prática pedagógica moderna sugere a interdisciplinaridade e a interpretação dos fenômenos teóricos em 

seu sentido prático. Há um espírito “maker” que contagia a juventude de forma crescente, especialmente 

por meio de um planejamento judicioso de atividades extracurriculares.  

 

10.1.2 XIV JOGOS DA AMIZADE 

 

a. FINALIDADE 
 

1) Promover o congraçamento entre os Colégios Militares. 

2) Desenvolver valores necessários à formação do cidadão. 

3) Estimular a prática desportiva, artística e cultural como instrumentos para 

desenvolvimento socioemocional. 

4) Fortalecer a integração do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB). 

 

b. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 
 

1) Data: 3 a 9 julho de 2022. 

2) Local: Curitiba. 

3) Participantes: todos os Colégios Militares do SCMB, com apoio do CCFEx. 
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4) Modalidades: 

a) futebol, Basquete, Vôlei, Handebol, Judô, Xadrez, Orientação, Pentatlo Moderno, 

Natação, Atletismo e Hipismo; 

b) competição artístico-cultural: ZUMZARAVOICE; 

c) composição da Banda do SCMB; e 

d) central de Mídia – ZumCMTV. 

 

c. ATRIBUIÇÕES SOBRE A GERÊNCIA DA ATIVIDADE 

Atividade 
Área do 

Conhecimento 
Observação 

Olimpíada de Matemática Matemática 

Montagem por alunos do IME com 

experiência internacional em 

competições 

Feira de Ciências Ciências da Natureza Afiliada da FEBRACE desde 2016 

Olimpíada de Robótica Interdisciplinar 

Organização por alunos do IME com 

experiência em competições 

internacionais 

 

 

d.  RESUMO DAS CONDIÇÕES PARA CADA EVENTO DO DESAFIO GLOBAL DO 

CONHECIMENTO 
 

1) Feira de Ciências 
 

a) do trabalho: deverão ser apresentados trabalhos oriundos de pesquisa científica ou 

tecnológica nas diferentes áreas das Ciências ou Engenharia. 

b) da apresentação: cada CM apresentará trabalhos com seus próprios meios, dentre os 

quais um “Painel (ou banner)” e um “Livro Ata” são itens obrigatórios. 

c) do painel (ou banner): deverá ser elaborado e conter, sucintamente: objetivos, 

desenvolvimento, resultados, conclusões e principais referências. 

d) do livro ata: trata-se de um “diário de bordo” elaborado em livro ata, no qual todas as 

atividades deverão ser listadas, constando datas e locais de execução, reuniões, visitas, 

discussões levantadas, esquemas, resultados, avanços/limitações do projeto, ou 

outras informações pertinentes. 

FICHA DE INSCRIÇÃO deverá conter: título do trabalho, professor-orientador, alunos - até 03 

(três)-, hipótese científica ou objetivo de engenharia, resumo do trabalho (priorizar os métodos e os 

resultados), declaração de riscos (descrever os materiais e/ou atividades que envolvam risco químico, 

físico ou biológico à saúde humana/ ambiental durante a execução do projeto e apresentação do 

Atividade 
Área do 

Conhecimento 
Observação 

Quiz Interdisciplinar 

Concurso em forma de entretenimento com 

perguntas sobre todos os assuntos cobrados 

no ENEM – Montagem: corpo docente do 

Colégio Militar de Brasília 

Simulação da ONU 

(Mundo CM) 

Ciências Humanas e 

Linguagens 

Montagem do projeto pelo CMB, incluindo 

um comitê para ser tratado em inglês 

Concurso Literário Linguagens Montagem e coordenação da DEPA 
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trabalho), forma de apresentação (experimento, banner, maquete, protótipo, outros) e material 

necessário (tomadas, mesas, fornecimento de água, outros – especificar). 

 

2) Olimpíada de Robótica 
 

a) objetivo: formar alunos capazes de lidar com a tecnologia de robôs móveis inteligentes; 

estimular o estudo, a investigação e o aprendizado por meio de competições saudáveis 

de robótica. (Regras Prática Nacional Rescue Line 2017). 

O ambiente da Competição de Robótica contém diversos componentes que compõem o desafio. 

São eles:  

✓ Obstáculo 

✓ Redutor de velocidade 

✓ Gap 

✓ Vítima 

✓ Intersecção e beco sem saída 

✓ Área de resgate 

✓ Passagem 

✓ Marcador de percurso 

Cada um desses componentes insere uma dificuldade ou meta para o robô.  

O obstáculo deve ser contornado; os redutores de velocidade e gaps devem ser superados; as 

intersecções devem ser solucionadas; as vítimas devem ser resgatadas e colocadas na área de resgate.  

b) premiação: todos os membros da equipe presentes no evento recebem Certificado de 

Participação. As equipes receberão medalhas caso finalizem a competição nas 03 (três) 

primeiras colocações da competição, sendo que a 1ª receberá medalhas de OURO, a 

2ª receberá de PRATA e a 3ª de BRONZE.  

As equipes participantes terão o direito de concorrer a prêmios extras, definidos a seguir: 

PRÊMIO ROBUSTEZ – Medalhas aos alunos da equipe que produziu o robô mais robusto da 

competição, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO INOVAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que produziu algum processo inovador 

no robô e que tenha ajudado a conquistar pontos na competição, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª 

e 3ª) no nível.  

PRÊMIO DESIGN – Medalhas aos alunos da equipe que produziu o robô com melhor projeto 

mecânico e melhor acabado, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO DEDICAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que mais se dedicou, ajudando a si 

própria, bem como outras equipes, a superarem desafios ao longo da competição regional, excetuando as 

equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível.  

PRÊMIO PROGRAMAÇÃO – Medalhas aos alunos da equipe que programou o robô com 

código melhor avaliado pelos juízes, apropriado e documentado, excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª 

e 3ª) no nível.  
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PRÊMIO MAKER – Medalhas aos alunos da equipe que criarem um robô com o maior número 

possível de peças feitas pelos próprios alunos, e com menor número possível de materiais prontos de kits, 

excetuando as equipes campeãs (1ª, 2ª e 3ª) no nível. Exemplos são placas de circuito confeccionadas ao 

invés de módulos prontos e/ou partes mecânicas construídas manualmente ou feitas em impressora 3D 

ao invés de blocos de montagem padrão prontos e disponíveis para compra. 

 

3) Olimpíada de Matemática 

O IME, por meio da MATIME, iniciativa de estudos de Matemática Olímpica do IME, apoiará 

o evento por meio de uma Comissão Técnica (CT), composta por 04 (quatro) alunos da Graduação – sob a 

supervisão de 01 (um) Professor – a qual ficará responsável por primordialmente elaborar e corrigir as 

questões da prova, constituindo-se também na Comissão a ser consultada para solução de eventuais 

problemas de caráter técnico-matemático da competição. 

O conteúdo abordado na prova será o lecionado até o 1º Ano do Ensino Médio (inclusive), acrescido 

da Análise Combinatória. 

4) Quiz 

As perguntas serão alusivas às áreas do conhecimento que permeiam as matrizes curriculares 

do Ensino Médio. 

As Disciplinas a serem sabatinadas são: Língua Portuguesa (gramática), Literatura, Física, 

Química, Biologia, História Geral e do Brasil, Geografia e Curiosidades/Atualidades. 

As perguntas, em cada área, obedecerão a um percentual de dificuldade, assim distribuído: 

✓ 20% (vinte porcento) de perguntas de baixa complexidade (fáceis). 

✓ 60% (sessenta por cento) de perguntas de média complexidade (médias). 

✓ 20% (vinte por cento) de perguntas de alta complexidade (difíceis). 

 

5) Simulação da ONU (Mundo CM) 

A MUNDO CM é um jogo de simulação de órgãos internacionais que tem a função de 

promover um estudo social, político e cultural entre os alunos e de desenvolver ideias e propostas de 

intervenção social. Busca também a reflexão sobre o contexto político mundial, utilizando-se de assuntos 

históricos e atuais, enfocando valores de sustentabilidade, respeito às diferenças e diversidade cultural. 
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e. CONSIDERAÇÃO 

 

 

Para a realização dos Jogos será definido oportunamente um calendário de atividades 

discriminando as diversas reuniões de coordenação e outras medidas para viabilizar o evento. As 

atribuições discriminadas poderão sofrer alterações. Conforme as NPGE 2022, o CMSP poderá indicar de 

quais modalidades deseja participar, no entanto não há possibilidade de competir nas modalidades 

coletivas nem no Judô. 

MODALIDADE GERÊNCIA 

Futebol Society Masculino CMCG 

Basquete M/F CMJF 

Vôlei M/F CMBH 

Handebol M/F CMPA 

Natação 

CCFEx 

Atletismo 

Orientação 

Hipismo 

Pentatlo Moderno 

Judô CMB 

Xadrez CMSM 

Zumzaravoice CMRJ 

Banda do SCMB CMB 

Boas-vindas CMC 

Saúde 

DEPA/CMC 

Hospedagem 

Central de Mídia 

Alojamentos 

Rancho 

Transporte 

Solenidades 

Secretaria 

Com Soc 

Adm Financeira 
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 Título III - A Prática Pedagógica  

 

CAPÍTULO 1 

HISTÓRICO 

 

Fruto do processo iniciado em 1995 pelo Grupo de Trabalho para o Estudo da Modernização do 

Ensino (GTEME), a implantação da Educação por Competências tem sua primeira fundamentação legal 

constituída a partir da Portaria nº 152-EME, de 16 de novembro de 2010, que atribuiu ao DECEx a 

condução da nova Sistemática de Formação do Oficial de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, 

segundo um processo de ensino-aprendizagem orientado pela “educação por competências”.  

O DECEx, por meio da Portaria nº 38, de 12 de abril de 2011, determinou então que os “cursos a 

serem conduzidos com base na abordagem do ensino por competência” fossem regidos, em caráter 

experimental, por normas específicas, não sendo detalhados quais eram os cursos contemplados. 

A DEPA, no interesse de aprimorar o ensino do SCMB, atendendo às necessidades de sua missão na 

Educação Básica, encaminhou ao DECEx consulta solicitando que o SCMB conduzisse, de forma peculiar e 

adequada aos preceitos da Educação Básica conforme a LDBEN e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), a migração para a nova corrente pedagógica adotada. A solicitação foi discutida no âmbito do 

DECEx/DEPA, recebendo do Departamento a concordância para o prosseguimento da implantação. 

Com base nessa autorização, a DEPA prosseguiu seus estudos e realizou, em setembro de 2011, a 

primeira Reunião de Revisão Curricular segundo a Educação por Competências, para as disciplinas de 

Ciências Físicas e Biológicas (CFB) e Biologia. 

Nos estudos que desenvolveu e em todo o trabalho que culminou com os novos documentos 

curriculares, a DEPA confirmou a necessidade da adoção da educação por competências e habilidades, 

bem como ratificou, também, a necessidade de distinguir a Educação por Competências dentro da 

Educação Básica realizada pelo SCMB, daquela realizada pelos cursos da Linha Bélica.  

Os ensinos assistencial e preparatório oferecidos pelo Exército visam ao incremento do moral da 

tropa, atuando na família militar. Os alunos dos CM recebem educação básica norteada pelos 

instrumentos legais civis e regulamentada pelas legislações do ensino militar. Enquanto a Linha do Ensino 

Militar Bélico visa qualificar recursos humanos, devendo orientar-se por um perfil que dê conta do 

desempenho de funções, os CM, contidos na Linha do Ensino Militar Complementar, ministram educação 

básica, a qual tem metas fixadas pelo Exército, no Regulamento dos Colégios Militares (R-69). Estas metas 

não definem um profissional, muito menos seu desempenho; podemos dizer que elas definem uma 

formação em aberto, posto que os alunos possam vir a exercer um sem números de ocupações. Neste 

sentido, a DEPA implantou o ensino por competências no SCMB utilizando o mesmo conceito de 

Competência, construindo, porém, seu planejamento e sua execução de forma distinta da metodologia 

utilizada pelos cursos da Linha Bélica. 

Com o foco na formação em aberto, o SCMB deu então início à revisão curricular com base nesses 

pressupostos teóricos. Os currículos, antes organizados segundo uma hierarquia (taxionomia) de 

categorias que estabelecia uma espinha dorsal centrada em comportamentos, passaram a ser 

organizados segundo situações-problema, as quais agregam, em função delas, conteúdos, habilidades e 

motivações. 
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Ao longo de todo o processo de revisão curricular das disciplinas, foi percebida a necessidade de 

escalonar a educação por competências na direção dos eixos cognitivos definidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), constituindo-se assim as “arquicompetências” a serem desenvolvidas em 

todas as áreas de conhecimento/disciplinas: 

✓ Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica. 

✓ Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 

para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas. 

✓ Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema. 

✓ Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

✓ Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 

Os eixos cognitivos são um bom exemplo da formação em aberto, porque definem aonde se quer 

chegar com o processo educativo, sem impor o emprego da formação construída. 

Em igual modo, a avaliação desse processo, embora fortemente objetivada, não está direcionada 

para um emprego restrito. Ela lança mão de descritores construídos pelos docentes, durante a Revisão 

Curricular, e que acabam por exercer uma dupla função: ao mesmo tempo em que mapeiam o que se 

quer ver evidenciado com as aulas, mapeiam o desenvolvimento delas, servindo de suporte para a 

didática. 
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CAPÍTULO 2 

CURRÍCULO 

 

Elemento fundamental para a concretização do Projeto Político Pedagógico do SCMB, o currículo é 

um instituto pedagógico que abarca as dimensões tangíveis e intangíveis da escola (formal, não formal, 

oculta e ubíqua). Ele contém os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; as experiências de 

aprendizagem escolares a serem vividas pelos estudantes; os planos pedagógicos elaborados pelos 

professores; as competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio do processo de ensino; e os 

processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos 

diferentes graus da escolarização. 

Para o desenvolvimento do currículo, os CM contam com a realização do Turno Integral (nos 6º e 

7º anos EF) que deve ser planejado para potencializar as atividades letivas, a fim de complementar as 

práticas de escolarização em prol do efeito escola e em combate ao fracasso escolar. 

Neste sentido, cabe destacar que a expressão “fracasso escolar” não deve ser tomada como 

antônima de “sucesso escolar”, uma vez que estas expressões são perpassadas por aportes teóricos que 

apontam para estratégias e ações escolares diferentes. Afeita à realidade do SCMB, precisamos combater 

o fracasso escolar buscando a eficácia do efeito escola. 

No SCMB o currículo é desenvolvido da seguinte forma: 

✓ Divisão de Ensino: responsável pela orientação do Planejamento Escolar, por meio do 

desenvolvimento dos Planos de Sequências Didáticas (PSD), Plano de Execução Didática (PED), 

Plano Educacional Individualizado (PEI), Plano de Aula (PA) e Projeto Valores (PV). 

✓ Corpo de Alunos: participação no Projeto Valores, nas Instruções Cívico Militar (ICM), na 

avaliação das Competências Socioemocionais e nas formaturas. 

✓ Divisão Administrativa: participação no Projeto Valores e por meio das injunções 

administrativas, ações que colaborem para melhoria da comunidade garança. 

Toda a parte teórica e didático-metodológica dos elementos do currículo encontram-se detalhados 

no CADERNO DE DIDÁTICA, disponível no sítio eletrônico da DEPA (Seção de Ensino - Legisção de Ensino 

– Material de Apoio) e de leitura obrigatória pelo Corpo Docente e Agentes de Ensino do SCMB. 

 

2.1 Plano de Sequências Didáticas (PSD) 
 

Os PSD constituem-se na base para o planejamento docente. Neles são encontradas as propostas 

filosóficas da área/disciplina, os eixos cognitivos (arquicompetências), o enfoque pedagógico e 

metodológico, a matriz de Competências (C), Habilidades (H) e de Descritores (D), além da distribuição 

dos objetos do conhecimento (OC), por trimestre, com suas respectivas cargas-horárias, e os Planos de 

Execução Didática, padronizados para todo o SCMB.  

O CMB deve utilizar como referência somente os PSD aprovados pelo Diretor da DEPA, 

disponibilizados no link da Seção de Ensino da intranet da DEPA e encaminhados via SPED. 
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2.2 Plano de Execução Didática (PED) 

A elaboração criteriosa dos PED pelo colégio é fundamental para a implantação e execução do ensino 

por competências.  

Os PED contemplam as sequências didáticas cujas elaborações promovem o desenvolvimento das 

Competências e Habilidades por meio dos Objetos de Conhecimento. 

Neles estão contidos os detalhamentos dos Objetos do Conhecimento, as estratégias de 

aprendizagem a serem desenvolvidas nas salas de aula, devidamente alinhadas com as metodologias 

ativas da aprendizagem, contemplando o desenvolvimento dos cinco eixos cognitivos. Encontram-se 

presentes também, os descritores a serem utilizados pelos docentes (não está autorizada a inserção ou a 

retirada de descritores dos PED). 

Todos os PED foram padronizados pela DEPA durante as Revisões Curriculares de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias (2019); Ciências Humanas e suas Tecnologias (2020) e 

Linguagens Códigos e suas Tecnologias (2020). 

Em função da padronização e de sua importância, o Coordenador Geral de Disciplina deve zelar pelo 

fiel cumprimento do que preconiza esses documentos, principalmente dos prazos destinados às 

Sequências Didáticas. A ação de coordenação deve ser realizada, preferencialmente, por meio das 

reuniões semanais destinadas a essa coordenação, bem como através do trabalho da Supervisão Escolar. 

Além das sequências didáticas, os PED contêm as seguintes informações: 

a. nº da sequência didática e objeto do conhecimento a que se refere; 

b. nº de aulas e data previstas; 

c. detalhamento do objeto do conhecimento; 

d. rol das competências, habilidades (por extenso ou somente em código), assim como dos 

descritores que correspondem a cada habilidade; 

e. rol das estratégias de aprendizagem a serem desenvolvidas (inclusive de possibilidades de 

interdisciplinaridade); 

f. os suportes didáticos; 

g. previsão de avaliação parcial (se for o caso); e 

h. sugestão de práticas pedagógicas de sucesso comprovado nos CM. 

O Plano contém as sequências didáticas previstas para todo o trimestre, por disciplina. Deve ser de 

posse obrigatória do Coordenador da Disciplina, da Supervisão Escolar e da STE.  

Os docentes de Matemática e Língua Portuguesa do 6º e 7º anos devem encaminhar seus PED às 

Seções de Apoio Pedagógico (SAP).  

O CMB não está autorizado a fazer alterações na formatação do PED, acrescentando ou suprimindo 

quaisquer dos itens nele constantes, tampouco em seu conteúdo. 

2.3 Plano Educacional Individualizado (PEI) 

Documento obrigatório, individual e imprescindível para a adaptação curricular de pequeno porte 

destinada aos alunos inseridos na educação inclusiva. 

Este documento deve ser confeccionado pelos professores de todas as disciplinas, com a ajuda da 

Seção Psicopedagógica, por meio do psicopedagogo e orientador educacional.  
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Deve ser elaborado com base no diagnóstico psicopedagógico do aluno. O anexo “U” deste PGE 

apresenta o modelo de PEI a ser seguido pelo CMB. 

2.4 Plano de Aula (PA) 

Documento de autoria específica do professor, é o instrumento de planejamento, de execução e, 

sobretudo, de adequação ao contexto em que a aula será inserida, como se torna, também, em 

instrumento de controle e de avaliação das atividades docentes.  

É um documento obrigatório que deve ser confeccionado para cada aula a ser ministrada. A fim de 

não sobrecarregar o docente em seu planejamento, os professores podem prepará-lo de modo a que 

contenha todas as aulas da semana. Para facilitar, o anexo “Q” apresenta um modelo de plano de aula 

que possibilita a inserção das atividades da semana. 

Cumpre ressaltar que o Plano de Aula é o documento pelo qual o professor não só planeja a sua aula, 

mas deixa registradas as estratégias que utilizou para o alcance e desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas nos PSD. 

Neste sentido, fica claro que Plano de Aula deve ser confeccionado pelo professor antes das aulas. 

Pode englobar mais de um tempo de aula, de acordo com a natureza do objeto do conhecimento 

trabalhado. Deve ser rubricado pelo professor e ser encaminhada uma cópia, para acompanhamento e 

arquivamento, à Coordenação de Ano e à Supervisão Escolar, onde deve permanecer até o próximo ano 

letivo quando será substituído por uma versão atualizada. 

2.5 Os Diários de Classe (DC) 

É o documento de valor legal que serve ao acompanhamento diário do aluno pelo docente, devendo 

por este ser preenchido. É distribuído ao professor no início do ano letivo ou pode ser utilizado o modelo 

disponibilizado no SGE. O diário é de uso obrigatório durante as aulas teóricas e práticas, para todas as 

disciplinas da grade curricular do ano considerado. O diário de classe deverá ser arquivado nas 

Coordenações de Anos Escolares ou na Seção Técnica de Ensino. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DIDÁTICA 

 

A abordagem do ensino por competências demanda uma nova postura em sala de aula e o uso de 

estratégias que primem pelo uso de metodologias ativas para a aprendizagem. Neste modelo, o professor 

deve estar atento a como o aluno aprende e quais estratégias pode utilizar para aperfeiçoar o processo 

ensino-aprendizagem. 

Para isso, a partir de 2021 e dentro dos próximos 05 (cinco) anos, a perspectiva didático-

metodológica do Ensino Fundamental e Médio do SCMB foi alterada. O ensino fundamental terá a 

performance mais formativa (mais base, mais atividades de descobertas). O ensino médio, por sua vez, 

receberá ações que lhe confiram um caráter mais preparatório, principalmente, no que tange ao itinerário 

formativo destinado à carreira militar. 

É para oportunizar essa ação que todos os currículos foram revisados, atualizados e padronizados 

pela DEPA. Nesse sentido, a primeira etapa a ser realizada é desenvolver nos alunos o alcance dos 

descritores previamente planejados e constantes no PED. Partindo do PSD, foram estabelecidas as rotas 

de aprendizagem a serem seguidas pelos alunos por meio da construção e elaboração de itens que 

permitam a observação dessas etapas.  

Os descritores foram detalhados de tal forma que permitam a observação do ponto em que o aluno 

possa ter iniciado sua dificuldade para construir o conhecimento e por conseguinte sua aprendizagem. 

Durante a elaboração dos descritores, as equipes das Revisões Curriculares projetaram a confecção 

dos PA e instrumentos de avaliação. Para isso, foi dada uma maior atenção à seleção de determinadas 

estratégias de aprendizagem como requisito para o planejamento das sequências didáticas.  

Os PED padronizados já trarão em sua estrutura os Objetos do Conhecimento detalhados, os 

descritores padronizados e as estratégias de aprendizagem a serem desenvolvidas nas atividades de aula.  

3.1 Sequências Didáticas Interdisciplinares 
 

a. A interdisciplinaridade e a contextualização são apontadas, em diversos documentos 

normativos do processo de implantação do ensino por competências, como características que 

atravessam a didática e, por extensão, todo o complexo processo de ensino-aprendizagem. 

b. Ambas não são objetivos finais desse processo e, muito menos, da implantação do ensino por 

competências, mas, como “pano de fundo” sobre os quais a nova proposta pedagógica se 

desdobra e são fundamentais para que esta alcance seu grande fim, que é o combate do fracasso 

escolar pelo incremento da finalidade assistencial. 

c. A interdisciplinaridade, em seu entendimento educacional – como reintegração de um saber 

que, inicialmente, foi didatizado para deixar de ser “científico” e passar a ser “escolar” – precisa 

ser considerada em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem: currículo – didática – 

avaliação. 

d. Se o processo não for considerado como um todo, correm-se dois riscos: 

1) manter as aulas disciplinarizadas, levando o aluno a ter de, sozinho, inferir as ligações que 

recompõem (interdisciplinarizam) os saberes em universos mais complexos – 

provavelmente em uma “avaliação interdisciplinar” –, o que ficará aquém do esperado 

com a busca da interdisciplinaridade; e/ou 
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2) não se avançar para além de uma proposta de integração de disciplinas, na qual estas 

gravitam ao redor de um tema gerador, mas não são buscadas (nem pelo discente, nem 

pelo docente) aquelas ligações que recompõem os saberes em universos mais complexos. 

e. Para que, efetivamente, se avance em uma interdisciplinaridade consistente, que seja 

expandida à presença máxima dentro dos Planos de Sequências Didáticas, há que pensá-la 

acontecendo nos três componentes do processo ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO 

 

No ensino por competências a avaliação deve ser entendida como PROCESSO, e deve possibilitar 

tanto movimentos retroativos quanto prospectivos em relação ao planejamento do ensino. A avaliação 

continuada e formativa deve crescer no processo, pois é a que melhor permite a avaliação do aluno em 

relação a ele mesmo, enquanto a somativa, de modo geral, revela uma perspectiva comparativa. 

Nesse sentido, as Normas de Avaliação Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil 

(NAESCMB) trazem, em seu corpo, as orientações quanto às práticas avaliativas a serem desenvolvidas no 

SCMB; no entanto, cabe destacar que as NAESCMB não podem ser subreguladas pelos CM, isto é, os CM 

não poderão definir quantidade de escores por item, por tipo de questão, tampouco evocar a extinta 

NPMIMA. 

O Projeto Pedagógico de 2021- 2025 apresenta algumas mudanças referentes ao alinhamento 

curricular e filosófico dos currículos do SCMB em face de uma nova perspectiva que congregue a 

padronização, a educação 4.0 e a preparação do ensino fundamental e do ensino médio em face do 

público-alvo e atividades finalísticas. 

4.1 Avaliação Parcial no Ensino Fundamental 

A AP é formada por, no mínimo, 02 (duas) notas oriundas de diferentes tipos de instrumentos de 

avaliação que serão chamados de AP1, AP2 e APn, tanto para as disciplinas com carga horária semanal de 

até 02 (dois) tempos de aula como para as disciplinas com carga horária semanal acima de 02 (dois) 

tempos de aula; e 

As AP de cada trimestre poderão ser compostas pelo somatório de notas (AP1+AP2+APn) ou pelas 

médias entre essas notas [(AP1+AP2+APn) /N], sendo que a média final da AP comporá o percentual de 

40% (quarenta por cento) das NP dos trimestres. 

Os professores são os responsáveis pela manutenção de uma quantidade de avaliações componentes 

da AP, compatível com as prescrições acima. A elaboração, a aplicação e a correção das AP são de 

responsabilidade dos docentes, não devendo ser delegadas a outrem. 

As AP deverão ser analisadas pelos CGD, sendo o arquivamento de responsabilidade da Supervisão 

Escolar. Caso ela seja oriunda de uma atividade que emergirá da própria aula, o CGD não precisará 

rubricar, já que participou da orientação do PED. Caso este instrumento necessite de uma impressão, 

haverá necessidade da rubrica do CGD para esta aplicação. 

 

4.2 Avaliação Parcial no Ensino Médio 

a. Não haverá mais a avaliação parcial no Ensino Médio. 

b. O Grau de Incentivo a Participação (GIP) não será aplicado no Ensino Médio. 

 

4.3 Avaliação de Estudo Ensino Fundamental 

As AE são um dos grandes grupos de instrumentos de avaliação educacional com caráter somativo e 

por exigirem um processo de elaboração que demanda coordenação específica das disciplinas, esta 

atividade será gerenciada pela STE, sendo sua aplicação restrita para o Ensino Fundamental. 
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As AE serão realizadas trimestralmente, de forma individual, presencial ou em grupo, com ou sem 

consulta. A média final da AE comporá o percentual de 60% (sessenta por cento) das NP dos trimestres. 

As AE devem ser compostas tanto de itens objetivos quanto de discursivos, obedecendo às seguintes 

condições: 

I – ter, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de seus escores discursivos; e 

II – ter, no mínimo, 40 (quarenta) escores para as disciplinas com 2 (dois) tempos de aulas semanais 

e, no mínimo, 50 (cinquenta) escores para as disciplinas com mais de 02 (dois) tempos semanais; 

As AE da disciplina de Língua Portuguesa deverão ser majoritariamente discursivas, obedecendo aos 

seguintes percentuais: 70% (setenta por cento) de escores discursivos (podendo ser ampliado) e 30% 

(trinta por cento) de escores objetivos/contextualizados conforme orientam as NAESCMB. 

É obrigatória a inserção de produção textual (redação) nas AE do 9º ano EF.  

As questões que comporão a AE deverão seguir o previsto no Capítulo IV “Da Elaboração de itens dos 

instrumentos de Avaliação Educacional”, constantes nas NAESCMB em vigor. 

As questões do ENEM e de concursos públicos correlatos aos anos escolares não poderão ser 

aplicadas do 6º ao 8º ano. Se adaptadas, as questões poderão ser aplicadas no 9º ano EF. 

Tanto para a 1ª quanto para a 2ª chamada não poderão ser utilizados itens empregados em provas 

aplicadas nos últimos 03 (três) anos. As AE serão centralizadas pela STE e terão a duração máxima de 120 

(cento e vinte) minutos, sendo facultado ao Chefe da Divisão de Ensino (Ch DE) a prorrogação do tempo 

de avaliação. 

4.4 Avaliações no Ensino Médio 

O Ensino Médio realizará, dentro de cada trimestre, três avaliações somativas e cumulativas que 

serão denominadas de “A”. 

As avaliações estarão vinculadas à formação geral básica (FGB) e aos itinerários formativos (IF), 

formando, ao final do ano escolar, três grandes grupos avaliativos a saber: 

I. A1, A4, A7 - avaliações referentes à FGB elaboradas pelos CM; 

II. A2, A5, A8 - avaliações referentes aos Itinerários Formativos (Carreiras Militares e Carreiras 

Universitárias), elaboradas pelos CM; e 

III. A3, A6, A9 - avaliações referentes à FGB, elaboradas pela DEPA, sendo provas 

CENTRALIZADAS. 

As A1, A4 e A7 devem ser compostas tanto de itens objetivos quanto de discursivos e serão aplicadas 

ao longo dos respectivos trimestres, com datas a serem escolhidas pelos CM, nas seguintes condições: 

a. serão avaliados os objetos do conhecimento referentes à Formação Geral Básica, por 

disciplina, inclusive Arte; 

b. não serão submetidas à STE; 

c. ficarão a cargo dos docentes/coordenadores de disciplina; 

d. a nota final das A1/A4/A7 será resultado da aplicação de, no mínimo, 02 (dois) instrumentos 

de avaliação diferentes – para disciplinas com mais de 02 (dois) tempos semanais; e apenas 

01 (uma) avaliação, para as disciplinas com 01 (um) tempo de aula semanal; 
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e. e. os instrumentos devem contemplar itens objetivos e discursivos, na proporção adequada 

aos objetos do conhecimento da disciplina nos respectivos trimestres; 

f. f. as disciplinas com 01 (um) tempo de aula semanal aplicarão apenas 01 (uma) avaliação; 

g. g. é facultado aos docentes a formulação de instrumentos multi/interdisciplinares; 

h. h. as coordenações do 1º ano e da formação geral básica deverão controlar essas notas; e 

i. i. os docentes deverão lançar a nota final das A1/A4/A7, por disciplina, no SGE. 
 

A Disciplina de Arte só terá notas nas avaliações que se destinarem à Formação Geral Básica. 

A disciplina Educação Física Escolar manterá seus critérios de avaliação conforme descritos nos 

Planos de Sequência Didáticas (PSD). 

As A2, A5, A8, avaliações referentes aos Itinerários Formativos (Carreiras Militares e Carreiras 

Universitárias), terão a duração de 4h30min e serão aplicadas em 03 (três) dias, dentro da semana 

determinada pela DEPA, conforme a modelagem das avaliações desses itinerários (Prova da 

EsPCEx/Escolas Militares e ENEM/Vestibulares locais), nas seguintes condições: 

a. serão avaliados os objetos do conhecimento referentes aos Itinerários Formativos 

correspondentes; 

b. o itinerário CAMIL realizará uma avaliação nos moldes da prova da EsPCEx, com redação; 

c. o itinerário CAUNI realizará uma avaliação por área de conhecimento, com redação; 

d. o 1º ano EM realizará essas avaliações na modelagem da EsPCEx/AFA; 

e. serão submetidas à STE; 

f. serão supervisionadas pelas coordenações CAUNI e CAMIL, no caso dos 2º e 3º anos; ficará a 

cargo do coordenador do 1º ano, para este segmento; e 

g. serão aplicadas na semana prevista nas NPGE/SCMB/DEPA. 
 

As A2, A5 e A8 terão a seguinte composição: 

I. Itinerário Formativo Carreiras Militares (IF CAMil): avaliação composta por questões 

exclusivamente objetivas. 
 

a) 1º dia: Língua Portuguesa - 20 (vinte) escores, Redação 25 (vinte e cinco), Física 12 (doze) 

escores e Química 12 (doze) escores -; 

b) 2º dia: Matemática - 20 (vinte) escores, Geografia 12 (doze) escores, História 12 (doze) 

escores e Inglês 12 (doze) escores -; e 

c) 3º dia: Biologia - 10 (dez) escores, Filosofia 05 (cinco) escores, Sociologia 05 (cinco) escores - 

conteúdo da FGB para compor a média da disciplina no trimestre; tempo de prova 120 (cento 

e vinte) minutos. 
 

II. Itinerário Formativo Carreiras Universitárias (IF CAUni): avaliação composta por questões 

exclusivamente objetivas. 
 

a) 1º dia: Tópicos Especiais em Língua Portuguesa/ Estudos Literários - 25 (vinte e cinco) 

escores; Redação 25 (vinte e cinco) escores; Língua Estrangeira Moderna 10 (dez) escores; 

b) 2º dia: Tópicos Especiais de Ciências Humanas - 30 (trinta) escores; Tópicos Especiais em 

Ciências da Natureza 30 (trinta) escores -; e 

c) 3º dia: Tópicos Especiais de Matemática - 20 (vinte) escores -; tempo de prova 120 (cento e 

vinte) minutos. 
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As A3, A6, A9 - avaliações referentes à FGB serão aplicadas aos sábados, já marcados nas NPGE. 

Serão avaliações centralizadas pela DEPA e seguirão a modelagem ENEM – inclusive para o 1º ano em 

2022, nas seguintes condições: 

a. serão compostas pelos conteúdos cumulativos entre os trimestres; e 

b. suas características de montagem serão consolidadas em uma OS, com ênfase na quantidade 

de escores, duração e sequências didáticas contempladas. 

4.5 Avaliação de Recuperação (após final de cada trimestre) 

As Avaliações de Recuperação (AR) serão aplicadas duas semanas após o término das Avaliações de 

Estudo - 1º e 2º trimestres (para o Ensino Fundamental) e 02 (duas) semanas após o término da Avaliação 

Centralizada - A3 e A6 (para o Ensino Médio). 

Não haverá prova de recuperação para as avaliações do 3º trimestre letivo. 

As AR terão a duração de 120 (cento e vinte) minutos. 

O CMB poderá ministrar aulas de recuperação em AVA. 

A Avaliação de Recuperação para o Ensino Médio, em face da peculiaridade do Itinerário Formativo 

(para os 2º e 3º anos em 2022), deverá apresentar a seguinte composição:  

I- será elaborada por disciplina escolar; 

II- terá obrigatoriamente duas partes: 60% (sessenta por cento) com os conteúdos da Formação 

Geral Básica e 40% (quarenta por cento) com os conteúdos dos Itinerários Formativos; 

III- para os alunos do Itinerário Formativo CAMil, a recuperação das disciplinas de Arte, Biologia, 

Filosofia e Sociologia será baseada nos conteúdos da Formação Geral Básica; e 

IV- a prova deverá conter questão discursiva. 

Devido ao pouco tempo para processamento da AR como processo da STE - entre AE, 2ª chamadas, 

avaliações do EF e EM de dois trimestres – o CMB poderá simplificar os processos de elaboração de prova 

dessas avaliações.  

4.6 Avaliação de Recuperação FINAL (final do ano) 

a. Para a composição das questões da prova de recuperação final, deverá ser observado o seguinte 

percentual de assuntos por trimestre:  

✓ 25% (vinte e cinco por cento) do 1º trimestre,  

✓ 25% (vinte e cinco por cento) do 2º trimestre; e 

✓ 50% (cinquenta por cento) do 3º trimestre. 
 

b. A nota final (NF) será calculada assim NF = (NP1+NP2+NP3) /3, onde o aluno deverá apresentar 

grau 6,0 (seis vírgula zero) em cada disciplina, para aprovação direta sem necessitar realizar prova 

de recuperação final. 

c. O aluno que, após a realização da PRF, tiver NF ou NFR menor que 5,0 (cinco vírgula zero) ou igual 

ou maior que 4,5 (quatro vírgula cinco), em apenas uma disciplina do Ensino Fundamental será 

submetido ao CCR. 

d. Caso a NFR seja menor que a NF, mantém-se a NF. 

e. Os alunos que, após a realização da recuperação final, obtiver NFR ou NF entre 5,0 (cinco vírgula 

zero) e 5,9 (cinco vírgula nove) será levado ao Conselho de Classe de Recuperação.  

Obs.: demais orientações constarão da edição especial da NAESCMB a ser remetida em janeiro 2022. 
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CAPÍTULO 5 

ORGANIZAÇÃO POR ANOS ESCOLARES 

 
 

5.1 Organização por Anos Escolares 

A estrutura de organização por anos escolares – do 6º ano do EF ao 3º ano do EM, implantada em 

2011, foi consagrada como o melhor formato para a organização dos docentes no cotidiano escolar. Ao 

se privilegiarem as séries neste formato, não se estão anulando as disciplinas. Organizar a Div Ens por 

anos escolares aproxima a série, traz o ano ao protagonismo do cotidiano e coloca, nas mãos dos 

coordenadores de ano, boa parte das decisões corriqueiras, mas importantes, de que é composto o dia a 

dia. Isso não anula as disciplinas, que devem continuar tendo suas oportunidades frequentes de reunião, 

pois necessitam, também, de um espaço para troca de experiências e aperfeiçoamento de práticas dentro 

de suas áreas de conhecimento.  

Esta forma de redefinir a Div Ens está totalmente alinhada aos propósitos do ensino por 

competências, principalmente, na proposta delineada pela DEPA no Projeto Pedagógico. Todo o SCMB 

deverá estar integrado a esta organização, inclusive os docentes do SEAN. A participação destes docentes 

do espaço de coordenação de ano escolar não impede nem atrapalha as atividades desenvolvidas pelos 

docentes nos ‘corredores de idiomas’; ao contrário, agrega e congrega os docentes neste espaço de 

interação e trocas docentes. 

 

5.2 Equipes Educacionais 

Os trabalhos de assessoria desenvolvidos pelas equipes educacionais na busca contínua da melhoria 

do processo ensino-aprendizagem são relevantes para a prática pedagógica. Recomenda-se que sejam 

praticados os procedimentos abaixo, atentando para o previsto no art. 12, das IG 60-02: 

 "A precedência funcional entre professores militares e professores civis, ressalvados os casos de 

titulação acadêmica prevista no Quadro de Cargos, observa a seguinte prioridade: I - professor militar 

para o exercício das funções de chefia e coordenação; e II - professor civil para o exercício das funções de 

assessoria.". 

a. Supervisão Escolar 

Coordena, segundo as Normas de Supervisão Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do 

Brasil (NSESCMB), todas as ações pedagógicas do Colégio. Deve fiscalizar a fiel execução dos Planos de 

Execução Didática (PED) pelos docentes; orientar os docentes quanto aos procedimentos didático-

metodológicos; avaliar as aulas dos docentes; atentar para impossibilidade de alteração dos descritores; 

ajustar com os docentes os prazos e as sugestões de otimização das entregas e montagem dos planos de 

aula. As NSESCMB definem as atribuições dos Supervisores Escolares. 

b. Corpo Docente 

Participa dos trabalhos pedagógicos de recuperação e de apoio pedagógico; deve integrar, 

quando designado, as bancas examinadoras; participa ativamente da execução da proposta pedagógica 

do Colégio Militar; elabora os documentos e participa da avaliação diagnóstica (AD), quando designado. 

As Instruções Gerais (IG 60-01) definem claramente as atribuições dos professores civis. 
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c. Coordenadores de Ano Escolar 

Atuam, a partir do início do ano letivo, e serão os responsáveis diretos pela coordenação das 

atividades interdisciplinares e multidisciplinares desenvolvidas no ano, que devem estar previstas no PED. 

Eles devem estar diretamente subordinados à Seção de Supervisão Escolar/Coordenação Pedagógica, e 

buscar uma estreita ligação com a Seção Psicopedagógica, a Seção de Apoio Pedagógico e o Comando da 

Companhia de Alunos. Deverão convocar e reunir os professores de seu ano para a fixação dos programas 

comuns do Colégio; supervisionar as verificações da aprendizagem, que são tarefas dos professores, para 

alertá-los sobre qualquer resultado discrepante; solicitar apoio da Seção Psicopedagógica sempre que 

necessário; convocar e reunir os professores de seu ano, para desenvolver atividades relacionadas aos 

Conselhos de Classe (C Cl), Conselho de Ensino (C Ens), Conselhos de Classe de Recuperação (C Cl Rec), e 

promover ou sugerir à Seção de Supervisão Escolar/Coordenação Pedagógica providências ou iniciativas 

para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

O CMB deverá disponibilizar um tempo semanal para cada ano escolar se reunir, no contraturno. 

Este tempo deve constar como atividade obrigatória para todos os docentes. 

A partir de 2021, em face da remodelação oriunda da atualização do Projeto Pedagógico, os CM 

passaram a adotar a seguinte distribuição para as Coordenações de Ano: 

1) Ensino Fundamental – coordenação por ciclos 

✓ 6º e 7º anos – 01 (um) coordenador; e 

✓ 8º e 9º anos – 01 (um) coordenador. 

2) Ensino Médio - excepcionalmente em 2022 

✓ 1º ano EM – 01 (um) Coordenador; 

✓ FGB (2º e 3º anos) – 01 (um) Coordenador; 

✓ CAMIL (2º e 3º anos) – 01 (um) Coordenador; e 

✓ CAUNI (2º e 3º anos) – 01 (um) Coordenador. 

 

Os coordenadores dos Itinerários Formativos e da Formação Geral Básica do Ensino Médio são 

escolhidos com base no perfil, no conhecimento dos concursos e na capacidade de atuar como 

motivador/orientador dos alunos, e conhecedor da estrutura das avaliações de modo a participar da 

análise dos instrumentos de avaliação. 

Para o Itinerário Formativo destinado às carreiras militares (CAMIL), os CM deverão indicar um militar 

(BEDEL), preferencialmente de ARMA, para proceder à motivação, orientação dos alunos, planejando 

visitas, palestras e lives entre os alunos da EsPCEx, AMAN, IME, AFA, EN, dentre outras. 

d. Coordenadores Gerais de Disciplina (CGD) 

Estes coordenadores são os responsáveis pela orientação da elaboração dos DESCRITORES, PED, 

PA, análise das Avaliações Parciais (AP) e de Estudo (AE), e pela observação da adequação cognitiva dos 

objetos de conhecimento dentro dos anos escolares e de sua vinculação às competências e habilidades 

previstas na matriz de referência nos PSD, função que a Seção Técnica de Ensino não pode desempenhar. 

O Coordenador Geral de Disciplina deve estar alinhado teoricamente às abordagens das 

disciplinas nos currículos. Deve estar em condições de interferir nos planejamentos e avaliações que não 

estiverem alinhados ao proposto na revisão curricular.  

Conforme orientam as IG 60-02, o Coordenador Geral de Disciplina deverá ser o docente militar 

da ativa mais antigo. A partir de 2021, os CM passaram a indicar, para o exercício dessa função, os 
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docentes civis. Cumpre destacar que a indicação para essa atividade deve ser com base na confiança e na 

capacidade de o docente atuar conforme as orientações constantes do Projeto Pedagógico. Como Função 

de Confiança, a titulação não deve ser caráter de distinção. 

O Coordenador Geral de Disciplina não poderá acumular função (coordenador de ano, de 

disciplina ou de nível). 

O CMB deverá disponibilizar um tempo semanal para cada disciplina se reunir. Este tempo deve 

constar como atividade obrigatória para todos os docentes, e deverá constar da grade do turno em que 

leciona. 

Em face da carga de trabalho destinada a esses Coordenadores, a DEPA orienta aos Colégios que, 

por ocasião da aproximação dos períodos de provas (AE), períodos em que o trabalho se avoluma por 

conta da análise das AE, os CGD não sejam empenhados em outras atividades (sindicância, TREM, TEAM, 

Exame de Contracheque) de modo a não prejudicar o desenvolvimento da atividade pedagógica. Da 

mesma forma, orienta-se, conforme consta nos PSD, a redução da carga didática conforme orienta a IG 

60-02 para cargos com função correlata a de “Chefes de Subseção de Ensino”. 

e. Coordenadores de Disciplina 

São os professores civis ou militares escolhidos pelo CGD ou pelo Chefe da Seção de Supervisão 

Escolar para atuarem como coordenadores de disciplina em cada ano escolar. Trata-se de uma função 

gratificada, de confiança, conforme a IG60-01 e IG 60-02, atribuída ao melhor perfil, independente da 

antiguidade. Este docente deverá ser o responsável pela elaboração dos PA e das avaliações, sempre com 

a anuência do CGD. 

f. Seção de Apoio Pedagógico 

Destina-se a atender os alunos que apresentam dificuldades de acompanhar o ritmo da turma 

devido ao atraso do desenvolvimento de suas habilidades essenciais em leitura e raciocínio lógico, 

oferecendo novas e diferentes oportunidades de aprendizado e consequente aprimoramento de suas 

capacidades intelectuais e motoras. Esse trabalho é extensivo, ou seja, é realizado durante todo o ano 

letivo, e não depende do grau obtido pelo aluno. Deve receber da SAEE e da Supervisão Escolar – 

principalmente dos Coordenadores de Disciplinas – a informação das Competências, das Habilidades e 

dos Descritores que foram alvo de maiores fracassos na AE, para que sejam recuperados e reavaliados na 

APR. 

Trata-se de uma atividade presencial e de oferta obrigatória para o 6º e 7º anos. Será detalhada no 

Capítulo 20, do Título III. 

g. Aulas de Reforço 

Os alunos que apresentarem dificuldades ao longo do trimestre, e/ou não alcançarem a média 

prevista na NP, poderão frequentar aulas de reforço escolar, com os professores do ano e com o foco no 

objeto do conhecimento que está em curso. Para isso, a Supervisão Escolar deverá orientar/ coordenar a 

oferta de aulas de ‘recuperação paralela’, diferente da atividade praticada pela Seção de Apoio 

Pedagógico.  
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5.3 Reuniões 

a. Como em qualquer outra atividade escolar, as reuniões pedagógicas devem ser planejadas e 

conduzidas de acordo com os objetivos propostos. Para isso, uma pauta que contenha os assuntos 

a serem abordados deverá ser elaborada e remetida a cada um dos participantes, com 

antecedência. A preparação intelectual será fator determinante para proporcionar um melhor 

rendimento e rapidez na tomada de decisões. 
 

b. Sugestões de tópicos que poderão constar dessa pauta: 

1) tema da reunião; 

2) objetivo da reunião;  

3) previsão de duração da reunião; e 

4) relator de cada assunto. 

c. Recomenda-se um mínimo de 2 (duas) reuniões pedagógicas por semestre letivo, devendo ser 

registradas em atas as suas conclusões. O CMB fará uma reunião pedagógica por trimestre letivo. 

As três reuniões serão realizadas imediatamente após a consolidação dos graus referentes aos 

trimestres. Dessas reuniões devem participar o Diretor de Ensino, o Subdiretor de Ensino, o Chefe 

da Divisão de Ensino e os Chefes da Seção Técnica de Ensino, da Seção Psicopedagógica, da 

Supervisão Escolar, Apoio Pedagógico e Coordenadores Gerais de Disciplina, além de outros, a 

critério do Dir Ens e à luz dos assuntos estabelecidos. As atas dessas reuniões serão objetos de 

observação por ocasião da Visita de Supervisão Escolar do Diretor da DEPA e de sua comitiva. 

d. Durante a montagem do quadro-horário dos professores para 2022, dois tempos deverão ser 

disponibilizados, na grade horária de todos os professores, para reunião pedagógica: 

✓  um tempo, na grade do turno obrigatório, para as disciplinas reunirem-se com o 

Coordenador Geral de Disciplina. Por exemplo, o segundo tempo de quarta-feira foi 

destinado para matemática. Então, nesse tempo, todos os professores de matemática 

deverão estar em reunião de disciplina. Nenhum poderá estar em sala de aula; e 

✓  um outro tempo, preferencialmente no contraturno, para as reuniões de coordenação de 

ano escolar que congreguem, obrigatoriamente, a presença de todos os docentes (incluindo 

EFE), Seção Psicopedagógica e Comandante da Companhia de Alunos. 

5.4 Reuniões com os responsáveis 

a. Antes do início do ano letivo, deverá ser programada pelo CMB uma reunião com os responsáveis 

pelos alunos que ingressarem no SCMB. Nessa reunião, deverá ser distribuído o Manual do Aluno 

e deverão ser abordados os principais assuntos de conhecimento obrigatório por parte dos 

responsáveis. 

b. Após a divulgação de cada Nota Periódica (NP), deverá ser programada uma reunião com os 

responsáveis pelos alunos. 

c. A critério deste Cmt, poderão ser realizadas reuniões específicas com alunos, responsáveis e/ou 

professores, para serem tratados assuntos que afetem determinado grupo de discentes, 

docentes, alunos e/ou responsáveis. 

d. Considerando que o 6° ano/EF é a porta de entrada do maior efetivo de alunos novos, a DEPA 

orienta que a Divisão de Ensino e o Corpo de Alunos promovam uma reunião com os pais do 6º 

ano/EF, ainda nas primeiras semanas de aula para: 
 

1) apresentar a equipe docente: Coordenador de Ano e docentes, a equipe da Seção 

Psicopedagógica (Psicóloga, Orientadora Educacional e Assistente Social), a equipe da Seção 

de Apoio Pedagógico e a equipe da Companhia de Alunos (Comandante e Monitores); e 
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2) repassar orientações a respeito do cotidiano do aluno no CMB, das novas atividades que 

serão desenvolvidas, das necessidades de acompanhamento do estudo, e de como se 

processa o dia a dia na companhia, o agendamento com os professores e demais informações 

imprescindíveis. 

O CMB também realizará esta mesma atividade para os demais anos escolares. Trata-se de uma 

oportunidade de apresentar as atividades considerando os diferentes público 
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CAPÍTULO 6 

SEÇÃO DE CURSOS - PREVEST E C PREP ESPCEX 

 
 

6.1 Responsabilidade 
 

A Seção de Cursos é a responsável pelo planejamento, coordenação e execução das atividades de 

ensino relativas ao funcionamento dos cursos preparatórios aos concursos às escolas militares e 

universidades, com prioridade para o C Prep EsPCEx. 

6.2 Tarefas 

Deve estar estruturada para atender às seguintes tarefas: 

a. atender, no TURNO CONTRÁRIO, ao C Prep EsPCEx, prioritariamente, em caráter revisional, 

visando ao aprofundamento dos assuntos referentes aos 1º, 2º e 3º EM; 

b. atender, no TURNO CONTRÁRIO, ao pré-vestibular (PreVest), ministrando os conteúdos das 

diversas disciplinas que constituem os diferentes exames vestibulares regionais, fazendo as 

adaptações necessárias; 

c. atender, no TURNO CONTRÁRIO, aos cursos preparatórios para os concursos militares, tais como: 

IME/ITA, AFA/EN, ESA e outros, a critério do Cmdo, caso haja um número suficiente de candidatos 

que justifique o funcionamento; e 

d. prestar orientação aos alunos que desejarem realizar o Programa de Avaliação Seriada (PAS) ou 

similar e programar e coordenar as atividades de complementação de conteúdos para realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

As finalidades de orientar para o ENEM são a de estimular o aluno do 3º ano a participar de um exame 

de âmbito nacional promovido pelo INEP/MEC, com ênfase para a autoavaliação, e a de permitir que o 

discente participe de outras formas de ingresso no ensino superior. Deve ser esclarecido que a inscrição 

é gratuita, desde que sejam relacionados e inscritos pelo CM. A inscrição deverá ser realizada por 

intermédio do site: www.mec.gov.br. 

6.3 Composição 

A Seção de Cursos poderá reunir os docentes das diferentes seções de ensino e auxiliares necessários 

a darem os suportes técnico-administrativo e pedagógico, desde que não prejudiquem o funcionamento 

das coordenações de ano, principalmente no que se refere à distribuição de carga didática. 

  

http://www.mec.gov.br/
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CAPÍTULO 7 

PRÁTICA DESPORTIVA 

 

 

1. De acordo com a proposta pedagógica de formação integral dos alunos, os Estb Ens devem realizar a 

iniciação desportiva, com a finalidade de desenvolver o espírito de corpo de seus integrantes, revelar 

novos valores em diferentes modalidades e estimular o aluno à prática desportiva, como sendo uma 

atividade essencial a uma vida saudável. 

2. Os alunos podem participar de competições externas com outras escolas de nível correspondente no 

Distrito Federal. Outros casos especiais devem ser submetidos à consideração da DEPA. 

3. Os militares do CMB podem participar de representações do Exército, quando convocados, ou 

participar de competições programadas pelos comandantes de guarnições, representando a DEPA 

ou os respectivos Estb Ens, desde que não haja prejuízo para o bom andamento do serviço no Colégio. 

4. A participação em competições promovidas por entidades estranhas ao Comando do Exército 

dependerá: 
 

a. se na sede da Guarnição, de autorização do Cmt CMB, previsão em PGE (para as atividades de 

vulto) e informação à DEPA e ao Cmt Gu; 

b. se fora da Guarnição, de autorização do Comandante do CMB, previsão em PGE (para as 

atividades de vulto) e informação à DEPA; e 

c. se no exterior, de autorização do DECEx. 
 

5. Diretrizes gerais quanto à prática desportiva pelos alunos:  
 

1) toda e qualquer prática desportiva em competições internas e externas estará condicionada à 

expressa autorização dos responsáveis pelos alunos voluntários; 

2) a galeria de troféus do Estb Ens deverá ser mantida organizada, de forma a expor e preservar a 

história desportiva do CMB. Deve estar em local de fácil acesso para os alunos; e 

3) os novos recordes obtidos pelos alunos nas diversas competições devem ser homologados com 

a publicação dos respectivos índices no BI do CMB e a relação dos atletas e seus índices para 

confirmação do recorde no âmbito do colégio devem ser remetidos à DEPA. Aos atletas 

recordistas serão entregues por este comando em formatura, os diplomas a que fizerem jus. 
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CAPÍTULO 8 

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
1. A Educação Ambiental deverá ser desenvolvida de forma contínua e permanente do 6º ano do EF ao 

3º ano do EM, por todos os envolvidos na educação, do Diretor de Ensino ao Soldado Recruta, 

passando pelos SC. Sendo um tema transversal, não deve ser considerado uma disciplina específica, 

entretanto, deverá ser trabalhado na educação formal e não-formal, conforme determina e orienta 

a Lei nº 9.795/99, a Portaria 014/DEP, de 8 de fevereiro de 2008, e o documento da proposta de 

promoção da educação ambiental no SCMB, emitido pela DEPA em 2008. 

2. Devido à característica transversal e interdisciplinar, não existe um padrão de desenvolvimento dessa 

prática educativa, o que permite ao CMB buscar a maneira mais apropriada para atingir os objetivos. 

Orientações: 
 

a. Na educação formal: 
 

✓ a seleção, pelas disciplinas do ano de estudo, de materiais e técnicas que possam conduzir 

os alunos à permanente reflexão sobre as questões ambientais. 
 

b. Na educação não-formal: 
 

1) integração com atividades já desenvolvidas: palestras, Programa de Leitura, Semana do 

Meio Ambiente, Trabalhos Interdisciplinares, Feira de Cultura, Dia da Família na Escola, 

programar visitas, dentro das possibilidades e com previsão neste PGE, aos diferentes 

biomas existentes no Distrito Federal e Territórios etc.; e 

2) atividades de campanha: coleta seletiva (doação), limpeza de áreas degradadas, 

sensibilização da comunidade escolar e do entorno, plantio de mudas etc. 
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CAPÍTULO 9 

REVISTA DO COLÉGIO 

 

 

Além das tradicionais reportagens produzidas por alunos, docentes e outros integrantes do CMB, 

as revistas, incluindo-se as científicas (de produção docente), devem conter trabalhos literários de 

natureza educativa, pedagógica, técnica e científica. Não deverá ser autorizada pelo Cmt a edição de 

revistas que sejam verdadeiros álbuns fotográficos, sem conteúdo textual. Por recomendação do Ch 

DECEx, o CMB deve ter, de forma organizada, um exemplar de cada revista e periódico do Colégio. Deverá, 

ainda, providenciar para que cada um destes exemplares possua inscrição no ISSN. 

Nesse contexto, a revista “O Saber”, atualmente na 13ª edição, se notabiliza por ser um depositário 

de trabalhos científicos da comunidade acadêmica do Sistema Colégio Militar do Brasil, mormente do 

CMB. 

Os artigos selecionados no contexto do Projeto Mario Travassos poderão ser incluídos na revista 

“O Saber”. 
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CAPÍTULO 10 

PROGRAMA DE LEITURA 

 

1. Por sua reconhecida importância para a formação intelectual do indivíduo e, também, para o 

desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura, o programa de leitura é missão para todo o Corpo 

Permanente e não deve ficar limitado ao programa em si, nem ser visto como encargo exclusivo das 

Coordenações de Língua Portuguesa e de Literatura. Sob a orientação da Div Ens, o programa de 

leitura é obrigatório para todo o Colégio, inclusive para o pessoal da administração. 

2. Será executado com a seleção voluntária de livros e composto por obras sugeridas e indicadas pelo 

público-alvo. A escolha não deve ser imposta. Recomenda-se, por ocasião da implementação, a 

ênfase no aspecto lúdico, recreativo, prazeroso; evitando-se revesti-lo de caráter formal e 

obrigatório, o que traz efeitos contraproducentes. 

3. Além do programa de leitura para os alunos, é recomendável a implementação e a adoção, entre 

outras, das seguintes atividades: 
 

a. divulgação, na sala de aula, de pequenos textos e de notícias publicadas em revistas e jornais 

relacionados com os assuntos abordados em classe; 

b. uso, junto ao alunado, de diferentes tipos textuais: músicas, programas televisivos e 

radiofônicos, cartazes, revistas, fotografias, mapas, reportagens, listas, bulas de medicamento, 

receitas etc.; 

c. emprego de diferentes textos virtuais em sala de aula e extraclasse; 

d. realização de feira de livros, com a participação de editoras, e visitas a livrarias e a bibliotecas 

fora do Colégio; 

e. realização de concursos literários por ocasião de datas cívicas e históricas; 

f. incentivo à leitura durante as férias escolares, com ofertas e exposições de livros na semana 

anterior ao início do recesso; 

g. divulgação da aquisição de novas obras para a biblioteca do Colégio;  

h. incentivo e operacionalização da ida de alunos às Bienais do Livro que acontecerem no Distrito 

Federal; 

i. realização de encontro de autores com alunos por intermédio de palestras e entrevistas; e 

j. incentivo ao uso do “audiobook” como instrumento mediador do ensino e da aprendizagem da 

leitura, tanto em sala de aula como complemento extraclasse ao aprendizado, assim como fonte 

de entretenimento.  

4. O CMB deverá elaborar um Programa de Leitura para o Corpo Permanente e informar à DEPA, por 

meio da remessa da respectiva OS, até o dia 25 de março de 2022. 



 

73 

 

CAPÍTULO 11 

TUTORIA/MONITORIA POR ALUNOS 

 

1. É uma atividade de ensino destinada a ajudar os alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem. É praticada pelo “Aluno-Tutor”. Os alunos devem ser voluntários. Sua competência 

na área de estudo ou disciplina, a que se proponha auxiliar, pode ser um fator importante, porém 

é reconhecido que a capacidade deste Aluno-Tutor em estabelecer uma relação comunicativa 

com os alunos tutorados é de maior importância. Deve ser ressaltado, principalmente, o espírito 

de solidariedade e o de equipe. 
 

2. Por intermédio de pesquisa realizada em anos anteriores, o DECEx constatou deficiências no uso 

da tutoria dentro do SCMB. Além de seu uso restrito e pouco sistemático, foram observados 

desvios por conta de ‘recompensas’ (concessão de grau) oferecidas aos alunos-tutores. Também 

nas visitas de orientação, no aspecto referente à área afetiva, a ADAE/DECEx percebeu o emprego 

deficiente da prática da tutoria. Decorrente do exposto, esta Diretoria recomenda que: 
 

a. seja estimulada a prática da tutoria de alunos, a partir de orientações firmadas pelas seções 

Psicopedagógica, de Supervisão Escolar e de Apoio Pedagógico e acordadas pelo corpo 

docente, no intuito de reduzir possíveis desvirtuamentos da prática; e 

b. não sejam concedidas “recompensas” sob a forma de grau aos alunos-tutores, porém, sejam 

buscadas outras formas de reconhecimento e valorização. Sugere-se a entrega de diplomas 

e destaque em formaturas. 

3. Os Colégios Militares de Fortaleza e Curitiba possuem boas práticas nessa atividade e estão em 

condições de compartilhar com o CMB. 
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CAPÍTULO 12 

PROJETO VALORES 

 

1. No intuito de proporcionar uma formação integrada ao aluno do CMB, uma das vertentes do 

Projeto Pedagógico destina-se ao desenvolvimento de competências atitudinais ligadas aos 

valores. 

2. Para esse trabalho, as Seções Psicopedagógicas deverão desenvolver os valores (previstos no 

anexo “A” – Educação em Valores - da NPESCMB) por meio de Projetos que envolvam a 

participação de todos os integrantes do colégio, em especial, da Legião de Honra e da família. 

3. O anexo “A” das NPESCMB apresenta a lista dos “valores e atitudes” a serem desenvolvidos. 

4. Os CM já desenvolvem esses projetos há bastante tempo. No entanto, para 2022, o CMB deverá 

informar, trimestralmente à DEPA, os projetos que serão desenvolvidos junto aos alunos. 

5. O Projeto Valores assume uma importância fundamental junto aos alunos, na medida em que 

se reveste do caráter de aliado na resolução de problemas e de crises situacionais dos alunos 

para a resolução de problemas e de crises situacionais junto aos alunos. Nesse sentido, mais do 

que trabalhar com ações sociais, em 2022, o CMB deverá planejar atividades em que se 

evidencie o protagonismo dos alunos. Para tanto sugerem-se as seguintes possibilidades: 

✓ elaboração de cartilhas instrucionais sobre assuntos que estejam impactando a 

comunidade escolar; 

✓ elaboração de peças e atividades culturais com temas voltados para atitudes e valores; 

✓ promoção de concursos literários ou artísticos com temas referentes a atitudes e valores, 

e 

✓ incentivo aos recursos midiáticos e tecnológicos na confecção de vídeos, apps e de banners 

para divulgação em massa, dentre outros. 

6. PCI - Projeto Tropa 

✓ para dar incremento ao “Projeto Tropa do SCMB” - Rumo à EsPCEx, em 2022 será solicitado apoio 

da AMAN para a realização da “SEMANA de CADETE” no ambiente educacional e profissional da 

AMAN. 

✓ O evento tem por finalidade proporcionar uma semana de inserção nas atividades da AMAN para 

alunos do ensino médio do SCMB, participantes do Projeto Tropa 2022/2023, motivar os alunos 

do ensino médio SCMB ao ingresso na carreira das Armas, elevar o nível de comprometimento 

nas atividades do projeto e apresentar perspectiva do futuro na Carreira. 

✓ Serão selecionados 02 (dois) alunos, dentre os que integram o projeto, pelo sistema meritocrático, 

mais 01 (um) professor por CM. 

✓ As atividades serão desenvolvidas, com a finalidade de proporcionar momentos de integração dos 

alunos participantes do projeto ao cotidiano da AMAN. 
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CAPÍTULO 13 

APRENDER COM TECNOLOGIAS – O E-LEARNING NO SCMB 

 

13.1 Definição de e-learning 

Por definição, o e-learning usa a Internet como suporte tecnológico, em um modelo pedagógico 

baseado em interações multidirecionais. Nesse sentido, o conceito permeia diversos formatos de 

atividades de ensino-aprendizagem, mas sem uma relação direta de hierarquização com nenhuma delas. 

Assim, o e-learning pode materializar-se em contextos de ensino totalmente presenciais, totalmente à 

distância ou ainda em formatos híbridos, sem, por isso, ser sinônimo de nenhum desses contextos. Uma 

definição concisa e objetiva é a de que o e-learning é o uso de tecnologias em rede para criar o design, 

entregar, selecionar, administrar e estender o aprendizado. Em suma, o conceito alinha-se ao mote 

“aprender com tecnologias”, em um mutualismo obrigatório entre o pedagógico e o tecnológico. 

 

13.2 Intencionalidade Pedagógica 

O foco das ações deve ser a pedagogia e não as tecnologias per se. Em outras palavras, a escolha 

de tecnologias educacionais deve ser sempre precedida por intencionalidade pedagógica. Além disso, a 

ferramenta que funciona bem com um conteúdo de uma determinada disciplina pode não servir para 

outros conteúdos. Do mesmo modo, existem ferramentas que podem atender melhor a determinados 

perfis de docentes e, principalmente, de alunos.  

Por isso, e do mesmo modo que ocorre com a escolha de estratégias de aprendizagem, as 

tecnologias educacionais precisam ser muito bem selecionadas para melhor auxiliarem os alunos a 

desenvolverem habilidades e competências. 

 

13.3 Educação Digital 

A introdução do conceito de educação digital aponta para a necessidade do desenvolvimento de 

competências e habilidades que promovam a formação de um cidadão que, além de manusear com 

criticidade e sabedoria os equipamentos tecnológicos, digitais e interativos, sabe tirar proveito desse 

espaço de conectividade para aprimorar sua aprendizagem e relações sociais. 

Partindo de um conceito transdisciplinar, a educação digital deve ser entendida como um conjunto 

de procedimentos metodológicos que seja materializado na prática pedagógica, favorecendo o processo 

ensino-aprendizagem no uso e no acesso de ambientes interativos e digitais, sempre calcada nos 

princípios éticos. 

A proposta pedagógica do SCMB estimula e incentiva o uso das ferramentas tecnológicas no ensino. 

Para isso, os agentes de ensino (docentes e demais servidores) precisam buscar formação continuada na 

área a fim de promover a atualização dos suportes e de estratégias de aprendizagem que comportem as 

múltiplas inteligências presentes nas salas de aula. 

É preciso, no entanto, não confundir aprendizagem sobre tecnologias e aprendizagem com 

tecnologias. A educação digital não é sinônimo de aulas de Word. Ela deve ser trabalhada 

transversalmente, no âmbito das atividades das disciplinas curriculares, assim como é feito com o 

letramento. 
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13.4 Subseção de Aprendizagens Mediadas por Tecnologias (SAMTEC) 

Fruto da crescente importância dada aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem no SCMB como 

ferramentas de complementação do ensino presencial, em 2019, foi criada a Subseção de Apoio aos 

Ambientes Virtuais, subordinada à Seção de Supervisão Escolar. A SAAVA foi, sem dúvidas, crucial para a 

continuidade das atividades pedagógicas durante a crise sanitária vivida a partir de 2020.  

Percebe-se, no entanto, que o uso das tecnologias educacionais não se restringe apenas ao AVA, 

devendo estar cada vez mais presente em atividades presenciais de ensino-aprendizagem. No CMB, esse 

apoio tecnológico é realizado pela Seção de Meios Auxiliares (SMA), provendo equipamento eletrônico 

de acordo com a demanda dos docentes. Assim, e pelo foco na aprendizagem com tecnologias, em suas 

diversas aplicações, os CM transformaram, a partir de 2021, a Subseção de Apoio aos Ambientes Virtuais 

em Subseção de Aprendizagens Mediadas por Tecnologias, com a absorção da, agora extinta, Seção de 

Meios Auxiliares. No CMB a Subseção de Aprendizagens Mediadas por Tecnologias permanece 

subordinada à Seção de Supervisão Escolar, com as seguintes competências: 

a. administrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, no que se refere à configuração da plataforma, 

à criação de salas de aula e à inscrição de usuários; 

b. fazer a interface com a Seção de Informática, no que se refere à instalação e atualização do Moodle 

e seus plugins; 

c. orientar e capacitar o corpo docente sobre a correta utilização das tecnologias educacionais, em 

suas diversas vertentes; 

d. manter-se atualizada sobre a evolução das tecnologias educacionais e suas aplicações; 

e. planejar, organizar e realizar o apoio às atividades de ensino em atendimento às solicitações dos 

docentes, em prioridade, e aos demais agentes diretos e indiretos da educação, no tocante à cessão 

de meios auxiliares de ensino, de equipamentos multimídias, de auditórios, salas multiuso e salões 

de provas sob a responsabilidade da Divisão de Ensino; e 

f. realizar a impressão, a encadernação, o escaneamento, a plastificação, a gravação e cópias de 

material didático, de acordo com os meios disponíveis e suas possibilidades. 

 

13.5 Uso de TDIC e Mídias Sociais para o ensino no âmbito do SCMB 

O Departamento de Educação e Cultura do Exército, por meio do DIEx nº 308, da ADAE/DECEx- 

Circular de 25 de junho de 2019, apresentou orientações normativas para uso de mídias sociais para 

transmitir conteúdos e informações pedagógicas aos alunos dos Estabelecimentos de Ensino. 

Esta Diretoria, considerando a faixa etária abrangida de seu público-alvo, e as diferentes legislações 

sobre uso de mídias e tecnologias digitais de informação (TDIC) nas diferentes Unidades da Federação, 

onde tem seus Colégios Militares sediados, decidiu normatizar o uso de mídias sociais e TDIC para o 

ENSINO, no âmbito dos Colégios Militares. 

Essas normas deverão constar do Manual do Aluno de 2022, e deverão ser informadas aos Pais e 

Responsáveis por meio de Comunicados Informativos expressos, sítio eletrônico do CMB e Reunião de 

Responsáveis e Mestres. 
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13.6 Normas para utilização de TDIC e MÍDIAS SOCIAIS PARA O ENSINO NO ÂMBITO DO CMB 

I. Finalidade 

Resguardar o processo de aprendizagem efetivo na nossa prática educacional, preservar a 

imagem e integridade dos alunos, e proporcionar a Educação Digital, colaborando para o uso crítico e 

adequado das tecnologias e mídias sociais, buscando orientar e prevenir quanto ao cyberbullying, 

sexting, aliciamento, privacidade, canais de denúncia e uso excessivo da rede. 

II. Definições 

São consideradas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação as bases tecnológicas que 

possibilitam, a partir de equipamentos, programas e mídias, a associação de diversos ambientes e 

indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e 

possibilidades já garantidas. 

III. Uso das NTDIC no âmbito do CMB 

a) O aluno pode portar o aparelho celular no CMB, porém o seu uso na sala de aula está proibido, 

exceto por motivos pedagógicos, devidamente planejados pelos docentes e com a aprovação 

do Chefe da DE e/ou Diretor de Ensino. 

b) O aluno não poderá realizar a gravação de imagem, vídeo ou áudio do docente ou agente de 

ensino sem o prévio conhecimento/autorização deste. 

c) O aluno não poderá realizar a gravação de imagem, vídeo ou áudio de outro aluno sem o prévio 

conhecimento/ autorização deste. 

d) As imagens gravadas dentro do CMB só poderão ser divulgadas após apreciação do 

Comandante e de sua autorização para tal. 

e) O aluno que for identificado utilizando o celular durante as aulas terá este recolhido, sendo 

devolvido apenas ao final da aula.  

f) Em caso de necessidade de comunicação com o responsável, as Companhias de alunos devem 

estar em condições de oportunizar esse contato aos discentes, por meio de seu sistema de 

telefonia. 

g) No caso de uso de smartphones que possuam o aplicativo WhatsApp ou similares, os docentes 

e agentes de ensino (integrantes da DE) e os Comandantes de Companhia de Alunos e 

monitores (integrantes do CA) estão proibidos de criarem grupos e de se comunicarem com os 

alunos por meio de tais aplicativos. A comunicação com os responsáveis deve ser realizada por 

meio dos canais já existentes: DIEx, circular, carta, e-mail e comunicados. 

h) Caso o docente ou algum agente de ensino promova a criação de grupos coletivos nessas 

plataformas digitais, ele assumirá a responsabilidade das postagens, podendo ser enquadrado 

nos aspectos disciplinares previstos na legislação em vigor. 

i) As Companhias de Alunos deverão manter arquivados os termos de cessão de direitos de 

imagem assinados pelos responsáveis dos alunos. 
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CAPÍTULO 14 

VERTENTES DO E-LEARNING NO SCMB 

 

O e-learning no SCMB deve ser utilizado em três cenários distintos: 

1. como ferramenta para complementação do ensino presencial; 

2. como ferramenta para apoio aos alunos com necessidade de afastamento temporário das 

atividades de aula; e 

3. no Curso Regular de Educação a Distância – CMM. 

 

14.1 O e-learning como Ferramenta para Complementação do Ensino Presencial 

O CMB deverá manter ativo seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como ferramenta para 

complementação do ensino presencial, seguindo o conceito de ensino híbrido (parte do currículo 

desenvolvida presencialmente e parte desenvolvida no AVA). 

Orientações para elaboração do AVA: 

a) A plataforma a ser utilizada será o MOODLE; 

b) O AVA deve ser hospedado no 7º CTA; 

c) O tema do MOODLE deve ser personalizado para que sua aparência se identifique com o CMB 

e, ao mesmo tempo, seja atrativa para o público-alvo; 

d) É recomendada a capacitação interna dos docentes no uso da plataforma, para que conheçam 

as ferramentas e recursos disponíveis no MOODLE; 

e) Todas as disciplinas de todos os anos escolares deverão conter uma sala virtual aberta dentro 

do AVA; 

f) As salas virtuais deverão ser alimentadas com materiais que podem incluir: listas de exercícios, 

comunicados gerais, orientações de estudo, imagens, vídeos, gabaritos, entre outros; 

g) As salas virtuais não deverão se limitar, no entanto, a repositórios de conteúdos, devendo ser 

incentivada a participação dos alunos por meio de fóruns, wikis, elaboração de glossários, 

envio de tarefas etc.; 

h) Caso sejam realizadas avaliações somativas no AVA, deve ser considerada a possibilidade de 

consulta na realização de instrumentos do tipo “teste”. Logo, sugere-se a utilização de outros 

instrumentos, como a participação em fóruns e a postagem de trabalhos elaborados pelos 

alunos usando ferramentas digitais, tais como vídeos, podcasts, mapas mentais, infográficos 

etc.; e 

i) A utilização de recursos voltados para a gamificação é altamente recomendada para incentivar 

a participação dos alunos. 

A Seção de Ensino da DEPA realizará o acompanhamento das atividades desenvolvidas no AVA e, 

para isso, o CMB deverá disponibilizar usuário e senha com perfil que permita visualizar todas as 

atividades. 
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14.2 O e-learning como Ferramenta para apoio aos alunos com necessidade de afastamento temporário 

das atividades de aula 

Para essa finalidade, o CMB deverá abrir uma sala de aula virtual no moodle, que deverá ser 

montada e alimentada pela equipe da SAMTEC, supervisionada pelo Coordenador de Ano e subsidiada 

pelos docentes do ano escolar em que o aluno estiver matriculado. 

Esse ambiente seguirá como suporte para o ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ADAPTADO, 

especificado no Capítulo 18, do Título III, desse PGE 2022. 

 

14.3 O Curso Regular de Educação a Distância – CMM (CREaD/CMM) possui regulação específica contida 

no item 14.3 das NPGE 2022 
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CAPÍTULO 15 

O E-LEARNING NO SCMB NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 4.0 
 

15.1 Pressupostos básicos 

Em um contexto global, a Educação 4.0 emerge da 4ª Revolução Industrial, em que seres humanos 

e tecnologia estão alinhados para novas possibilidades de trabalho. A Educação 4.0 pressupõe, entre 

outras coisas: 

a. uma aprendizagem ubíqua, ou seja, que pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer tempo; 

b. o uso intenso de Metodologias Ativas de Aprendizagem, com destaque para a Sala de Aula 

Invertida e para a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL); 

c. a aprendizagem colaborativa mediada por tecnologias;  

d. o uso intenso das tecnologias educacionais como reflexo do mundo digital em que vivemos; 

e. o desenvolvimento da autonomia dos estudantes em relação a diversos aspectos da 

aprendizagem; 

f. a atualização constante dos currículos, face à evolução das tecnologias educacionais e das 

possibilidades pedagógicas advindas dessa evolução; 

g. o uso de diferentes instrumentos avaliativos, valorizando as múltiplas inteligências dos 

estudantes; 

h. o uso de ferramentas para a aprendizagem adaptativa; 

i. a visão interdisciplinar do currículo, como reflexo das exigências do mercado de trabalho 

presente e, principalmente, futuro; e 

j. a Cultura Maker, com atividades “mão-na-massa”, combinando vários dos pressupostos 

anteriores. 

15.2 Ações que devem ser implementadas pelo CMB 

A Educação 4.0 deve ser enxergada como o resultado de uma série de ações pedagógicas e não 

como um objetivo em si mesma. Ações que contribuem para este processo e que devem, desde já, ser 

executadas pelo CM, incluem: 

Para que a Educação 4.0 seja implementada no CMB, algumas ações devem, desde já, ser 

executadas, a saber: 

a. a capacitação de agentes de ensino (docentes ou não) para o atendimento dos 

pressupostos expostos anteriormente; 

b. a forte atuação da Seção de Supervisão Escolar no que se refere às mudanças 

metodológicas que os professores devem implementar em suas aulas; 

c. o investimento em tecnologias educacionais que resolvam problemas apontados pelos 

agentes de ensino; 

d. o diálogo com a família para a correta compreensão das mudanças implementadas; e 

e. eventuais adaptações na estrutura do CM, como ampliação da rede, criação de Espaços 

Maker, reconfiguração de salas de aula e aquisição de mobiliário. 
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15.3 Ações esperadas dos docentes 

Os docentes do CMB deverão ser capazes de: 

a. ministrar videoaulas síncronas e assíncronas referentes à sua disciplina; 

b. gerenciar sua sala de aula virtual, propondo atividades interativas, colaborativas, significativas 

e estimulantes aos alunos; 

c. criar apresentações atrativas com o uso de ferramentas como o Powerpoint, o Prezi e o Google 

Slides, entre outras; 

d. criar avaliações diferenciadas com o uso de ferramentas digitais; e 

e. estimular o uso correto e ético das tecnologias digitais de informação e comunicação pelos 

alunos para fins educacionais. 
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CAPÍTULO 16 

ENSINO RELIGIOSO 
 

1. A disciplina de Ensino Religioso é componente curricular obrigatório das grades do Ensino 

Fundamental nas escolas brasileiras. A Constituição Federal (CF/88), em seu Art. 210, parágrafo 

primeiro, já enuncia esta situação (grifo nosso): 

"O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental". 

2. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) atesta o seguinte em seu Art. 33, cuja redação foi atualizada 

em 2007, (grifo nosso):  

"O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 

diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso." 

3. Esta redação confere aos Sistemas de Ensino a autonomia e o caráter discricionário de desenvolver tal 

disciplina. É notório, inclusive, que, a partir do sítio eletrônico do Ministério da Educação e Cultura, 

não houve acréscimo, nova redação, e nenhuma outra postulação que revertesse a autonomia dos 

Sistemas de Ensino para a regulamentação dos procedimentos e das normas para habilitação e 

admissão dos professores. 
 

4. Assim sendo, o CMB deverá seguir as seguintes orientações para a oferta desta disciplina: 

a. Oferta obrigatória: deverá ser oferecida para todos os alunos do ensino fundamental. Para isso, a 

Div Ens deverá comunicar aos pais, via circular, no início do ano letivo, as condições de oferta e o 

dia e horário disponibilizados. 

b. Matrícula facultativa: deve ser concedida aos pais e aos alunos a liberdade de frequentar ou não 

as aulas. Para isso, no horário disponibilizado a esta atividade, a Div Ens deverá planejar atividades 

eletivas para os alunos que não desejarem cursar ensino religioso. 

c. Horário das aulas: no turno integral (6º e 7º Anos/EF) a disciplina será oferecida no contraturno. 

Para os 8º e 9º anos/EF, será utilizado o sétimo tempo para a realização desta atividade. 

d. Carga horária: será destinado 01 (um) tempo semanal para realizar esta atividade. 

e. Docente habilitado: havendo docente com especialização ou graduação em “Ciências da Religião”, 

este terá a preferência para lecionar a disciplina.  

f. Currículo/PSD: a DEPA já remeteu os novos PSD de Ensino Religioso. Cabe destacar que a proposta 

não tem caráter confessional, tampouco de realizar proselitismo religioso. O ensino religioso deve 

enfatizar uma perspectiva inter-religiosa. 

5. O anexo “V” traz o modelo de opção de ensino religioso a ser disponibilizado aos pais. 
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CAPÍTULO 17 

ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA NÍVEL II, ESTAP CONTINUADO E SEMINÁRIOS INTERNOS 

 
 

1. Serão realizados o Estágio de Atualização Pedagógica Nível II e o EstAP Continuado destinado aos 

agentes de ensino (professores, instrutores e monitores), ao longo do ano letivo, se possível 

trimestralmente, e sob a responsabilidade deste Dir Ens. Na realização de tais estágios, deve-se 

buscar atender aos interesses dos professores quanto a datas, horários e assuntos e lançar mão, 

além dos profissionais de renome de fora do CM, dos próprios membros do corpo docente.  

2. Na elaboração do programa para o EstAP II e EstAP Continuado deve ser evitada, ao máximo, a 

inclusão de assuntos administrativos, como normas e regulamentos internos, assim como o 

funcionamento das Seções de Ensino. Tais assuntos deverão ser tratados em instrução de quadros 

nas oportunidades distintas. Para o evento, devem-se buscar temas que promovam o 

aperfeiçoamento pedagógico dos agentes de ensino, convidando, na medida do possível, 

palestrantes externos ao colégio. 

3. Em 2022, a Div Ens deverá providenciar uma instrução de quadros a todos os integrantes da DE e 

do CA a respeito do Projeto Pedagógico 2021-2025. 

4. Os Seminários, Jornadas e demais eventos planejados pelo colégio também concorrem como 

atividades colaborativas para a Formação Continuada dos Docentes e Agentes de Ensino do CMB. 

Nesse sentido, essas atividades devem se apoiar em assuntos atinentes às práticas pedagógicas 

que colaborem para a formação/ capacitação dos docentes numa perspectiva interdisciplinar. 

Esses eventos devem ser previstos em calendários da Divisão de Ensino e informados à DEPA com 

um prazo, mínimo de D-90, a fim de que a Diretoria possa se planejar para, havendo 

possibilidades, prestigiar as atividades do CM. 

5. Em 2022, a DEPA sugere que os CM invistam em capacitações voltadas para a qualificação dos 

professores nos ambientes virtuais de aprendizagem. O CMB, em 2022, dará continuidade às 

capacitações iniciadas em 2021 acerca de ferramentas e possibilidades do AVA e Tecnologias 

Digitais. 

6. Existe a previsão de uma atividade específica, a ser conduzida pelo DECEx, para os docentes civis, 

com a finalidade de divulgar a história, os costumes e os valores do Exército e de proporcionar a 

oportunidade de conhecer uma Organização Militar de Corpo de Tropa. 
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CAPÍTULO 18 

ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ADAPTADO (AEA) 

 

 

18.1 Definição 

O Acompanhamento Educacional Adaptado (AEA) no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil 

será destinado ao (à) discente com problemas de saúde física e/ou mental que o (a) impeçam, 

temporariamente, de frequentar as aulas de forma parcial ou integral. 

 

18.2 Público-alvo 

a. Os discentes com eventuais problemas de saúde, outras condições mórbidas e doenças 

psíquicas e/ou mentais, devidamente comprovados por laudo médico, que necessitem de 

afastamento da escola por um período superior a 30 dias. 

b. As alunas em período de gestação e puerpério.  

 

18.3 Tempo de inclusão no Acompanhamento 

a. Os discentes com problemas de saúde que os (as) impeçam de frequentar as aulas de forma 

parcial ou integral serão inseridos no AEA, por um período de até 45 (quarenta e cinco) dias. 

b. Após este período, a situação do discente será objeto de reavaliação pela Equipe 

Multidisciplinar, podendo ser submetida ao Conselho de Ensino de forma a subsidiar o parecer 

do Comandante do CM que, novamente, submeterá o caso à decisão final do Diretor da DEPA. 

c. Em tal situação não se inclui a aluna gestante que terá garantido o acompanhamento escolar 

adaptado, a partir do 8º mês de gestação até o término da licença maternidade. 

 

18.4 Inclusão no AEA 

O Responsável legal do/da discente que se encontrar incapacitado(a) temporariamente de 

frequentar às aulas deverá: 

a. Preencher o requerimento de solicitação de Acompanhamento Educacional Adaptado e 

anexar a comprovação da condição explicitada por meio de laudo médico, que deverá conter:  

✓ diagnóstico (CID); 

✓ discriminação se o(a) discente possui ou não preservada a sua capacidade cognitiva;  

✓ discriminação das limitações escolares a que está submetido(a) o(a) discente, inclusive da 

impossibilidade ou não de frequentar o ambiente escolar e de realizar as atividades 

avaliativas no espaço escolar; e 

✓ o período a que se refere tal laudo. 

b. No CMB deve-se encaminhar o referido requerimento à Seção de Atendimento Educacional 

Especializado. Essa Seção deverá avaliar o pleito e convocar a constituição da EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR para avaliação do caso. 

Se o caso apresentado puder ser enquadrado no AEA, a Equipe Multidisciplinar deverá dar o 

parecer, sugerindo, inclusive, o tempo de permanência no AEA e a periodicidade de visitas a serem 

realizadas pelos agentes de ensino do CM. 
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A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR emitirá uma ATA que deverá ser publicada em Boletim de Acesso 

Restrito (BAR) da OM e encaminhada à DEPA, para apreciação do Diretor e autorização para inserção no 

AEA. 

A DEPA publicará em seu BAR, a decisão do Diretor, com a resposta favorável ou não para a 

concessão de acompanhamento educacional adaptado ao discente. 

Obs.: no caso de o(a) discente não conseguir acompanhar o ano escolar, mesmo com a adaptação 

planejada, após o período de 45 (quarenta e cinco) dias, a Equipe Multidisciplinar deverá se reunir 

novamente, estudar o caso e encaminhar o aluno para o trancamento da matrícula, de forma a garantir 

prioridade ao tratamento de saúde necessário ao (à) discente, para posterior retorno às atividades 

escolares. 

 

18.5 Operacionalização do AEA 

a. Deverá ser aberta uma sala de aula no ambiente virtual de aprendizagem, por intermédio da 

Supervisão Escolar em coordenação com a SAMTEC. 

b. Este ambiente será de responsabilidade do Coordenador de Ano Escolar a que estiver vinculado 

o aluno em AEA. 

c. Os docentes das disciplinas deverão planejar um calendário de atividades e disponibilizá-las no 

AVA, juntamente com as notas de aula. 

d. O acesso diário do aluno ao AVA será considerado como o registro de frequência. Caso o aluno 

não acesse ao AVA, sofrerá a perda de pontos justificada, como se estivesse em atividade normal 

no CMB. 

e. As Avaliações Parciais poderão ser realizadas no AVA; no entanto, as AE deverão ser realizadas, 

preferencialmente, de forma presencial, no colégio. Para isso, a SAEE procederá ao 

agendamento dessas avaliações com as famílias. Caso o aluno esteja impossibilitado de 

comparecer ao CM, deverá ser agendada a visita de docentes ou agentes de ensino que levarão 

a prova a ser aplicada no domicílio do aluno. 

 

18.6 Acompanhamento escolar especial à aluna gestante 

a. A Aluna gestante não está dispensada das avaliações presencialmente no colégio e previstas em 

calendário escolar, exceto se comprovar, por meio de laudo médico, a impossibilidade de 

locomoção ou de condições físicas, psíquicas ou emocionais para tal. Nesse caso, será avaliada a 

possibilidade de realizar as atividades avaliativas em domicílio, conforme sistemática definida 

pela SAEE em conjunto com a Seção de Supervisão Escolar. 

b. São perfeitamente praticáveis à Aluna gestante as atividades de educação física, desde que 

autorizadas pelo médico assistente e não implicando movimentos que possam causar 

traumatismo direto sobre o abdômen. Deve-se optar pela prescrição de atividades orientadas 

com ênfase em caminhadas, alongamentos e exercícios moderados e de baixo impacto. 

c. Recomenda-se o uso de roupas leves e folgadas, como o abrigo esportivo padronizado do Colégio. 
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d. O corpo docente e monitores deverão considerar prováveis alterações observadas no período 

gestacional que levem a aluna a frequentes saídas da sala de aula, em virtude da ocorrência de 

perturbações digestivas, circulatórias e geniturinárias. 

 

18.7 Prescrições Diversas 

a. Enquanto estiver inserido no AEA, o(a) discente será considerado(a) frequente às aulas, não 

devendo ser-lhe atribuídas faltas e, consequentemente, perda de pontuação. 

b. Caso não sejam cumpridos os prazos das atividades no AVA, aliado à frequência a ser registrada 

no referido ambiente virtual, o(a) discente receberá falta na disciplina correspondente. 

c. Caso não sejam cumpridos os prazos para entrega das atividades avaliativas, o(a) discente 

receberá nota zero na disciplina correspondente. 

d. Não será concedida segunda chamada de avaliações para o(a) discente inserido no AEA que não 

cumpriu os prazos previstos para execução das atividades avaliativas, exceto naquelas situações 

devidamente comprovadas por laudo médico. 

e. Para fins de ingresso no AEA não será aceito o atestado médico e sim o laudo, conforme previsto 

no item 17.2. 

f. Todos os processos de alunos que demandarem o AEA deverão ser informados à DEPA para 

controle, e para receberem orientações oportunas. 

g. Os casos omissos serão submetidos ao Diretor da DEPA. 
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CAPÍTULO 19 

USO EDUCATIVO DOS SÍMBOLOS MERITOCRÁTICOS ALAMAR/MONITORIA E LEGIÃO DE HONRA 

 
 

O Sistema Colégio Militar do Brasil tem suas bases fundamentadas em princípios de meritocracia para organizar 

sua prática educacional. Nesse sentido é preciso ressaltar o conceito de meritocracia aplicado para que se possa 

entender seu uso numa perspectiva educativa. 

Segundo os dicionários, a palavra pode ser entendida como o predomínio numa sociedade, organização, grupo, 

ocupação etc. daqueles que têm mais méritos (os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados 

intelectualmente etc.). 

No SCMB a meritocracia não é baseada somente nos princípios cognitivos, mas também nos atitudinais e 

psicomotores. Várias são as maneiras de marcar os aspetos meritocráticos, a saber: 

 

1. No aspecto cognitivo 

A partir do 8º ano do EF, os alunos que alcançarem NP maior ou igual a 8,0 em TODAS as DISCIPLINAS são 

destacados, recebendo o título de ALUNO DESTAQUE e são identificados com o uso do alamar. 

A concessão do Alamar é regulada pela Seção III, do RICM, e não existe cota com efetivo destinado a essa 

premiação. 

O aluno deve receber o Alamar em formatura diante do Batalhão Escolar como forma de valorizar a conquista 

alcançada. 

O alamar só vale por um período “TRIMESTRAL”. Se o aluno perder o distintivo no trimestre seguinte, NÃO PODERÁ 

UTILIZAR MAIS ESTE ADEREÇO. 

Alunos que são submetidos à prova de recuperação NÃO TÊM DIREITO AO ALAMAR. 

Os alunos das Bandas de Música, em face de seu desempenho e destreza na prática dos instrumentos musicais 

e/ou regência, concorrem às graduações destinadas à Banda. 

 

2. No aspecto afetivo 

Nesta dimensão, a meritocracia deve ser observada a partir do desenvolvimento da inteligência interpessoal do 

aluno. As iniciativas e chamados de liderança externados pelos alunos. 

A forma de se materializar essa atitude é por meio da indicação à Legião de Honra e a vocação à monitoria e tutoria. 

Para esses grupos, haverá um roteiro de competências socioemocionais que deverão ser observadas pelo CA e Div 

Ens para indicação dos alunos. 

 

3. No aspecto psicomotor 

Nesta dimensão a meritocracia deve ser observada a partir do desenvolvimento dos atletas com potencialidades. 

Os alunos com maior desenvoltura nesta dimensão devem ser integrados às atividades das equipes do CMB e 

participam dos Jogos da Amizade e de competições que representam o colégio em diversas regiões do Brasil. 

É preciso ficar claro que há valorização e incentivo aos alunos que mais se destacam positivamente e influenciam 

os demais alunos nas atividades de que participam. 
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CAPÍTULO 20 

TURNO INTEGRAL 

 

 

20.1 Turno Integral 

O Turno Integral, no SCMB, está relacionado à ampliação do tempo disponível para a execução de 

projetos que busquem fornecer apoio pedagógico e/ou complementação de atividades curriculares aos 

alunos.  

1. Ensino Fundamental 

Para este segmento, o Turno Integral deve proporcionar a realização de atividades que 

solidifiquem as principais competências relacionadas ao raciocínio lógico-espacial, à leitura, à escrita e à 

informática educacional (ambiente virtual de aprendizagem). 

Além disso, o colégio irá proporcionar a oferta da Disciplina Ensino Religioso, cuja participação é 

facultada ao aluno, devendo essa opção ser documentada pelos responsáveis do discente. 

2. Ensino Médio 

Para os alunos do Ensino Médio, o turno integral apoiará a complementação de carga horária 

curricular determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN/96). 

 

20.2 Diretrizes para o Funcionamento do Turno Integral 

Excepcionalmente, em 2022, as atividades referentes ao Turno Integral estão suspensas, a fim de 

que os CM possam ajustar seus planejamentos pedagógicos para as consequências da situação 

emergencial provocada pela COVID-19. 

Visando à reimplantação futura e à retomada da Meta 14: 

 “Consolidar a oferta do turno integral, segundo as diretrizes vigentes 

(NPGE/DEPA), para o 6º e 7º anos escolares do Ensino Fundamental” do PP SCMB 2021-2025, as Diretrizes 

para o Funcionamento do Turno Integral seguem em anexo a este PGE (anexo “R”). 
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CAPÍTULO 21 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

21.1 Introdução 

A política de apoio pedagógico foi inserida no SCMB, a partir de 2009, fruto das ideias debatidas no 

III Seminário de Educação da DEPA, realizado no Colégio Militar de Campo Grande - MS.  

O primeiro ponto destacado naquela ocasião foi a distinção que se fazia necessária entre as ações 

de recuperação – que remetem ao auxílio para a aquisição pontual de conteúdos não aprendidos no ano 

escolar – e as ações de apoio pedagógico, voltadas para o resgate de estruturas cognitivas prejudicadas 

por um histórico escolar deficiente.  

O termo Apoio Pedagógico passou a ser inserido na realidade pedagógica do SCMB, no intuito de 

atender as demandas de alunos com dificuldades de aprendizagem matriculados nos CM e que 

apresentavam lacunas de pré-requisitos curriculares de anos e até ciclo escolares anteriores. 

A evolução ao longo dos anos dos Núcleos de Apoio Pedagógico (NAP) para a materialização das 

Seções de Apoio Pedagógico (SAP) revelou uma trajetória de experiências bem-sucedidas e outras que 

careceram de oportunidades de melhorias e avaliações constantes ao longo do percurso. 

Entendendo que o combate ao fracasso escolar é missão de todos os agentes de ensino, o apoio 

pedagógico foi inserido como meta no PP/SCMB, sendo a atuação da SAP mantida na Meta 13 – “Ampliar, 

com eficácia, a atuação das Seções de Apoio Pedagógico (SAP)”na 2ª edição do PP/SCMB. 

Hoje, falamos da Seção de Apoio Pedagógico como um espaço constituído por professores de 

perfis adequados ao resgate desses alunos com dificuldades de aprendizagem. As SAP foram constituídas 

para serem ambientes de aprendizagens onde docentes com percepções e estratégias diferenciadas das 

realizadas nas salas de aula atuam diretamente no foco da dificuldade, colaborando para a eficácia do 

“efeito-escola” dentro do SCMB. 

 

21.2 Os pressupostos teóricos 

Ao se inserir o apoio pedagógico na proposta pedagógica do SCMB, faz-se necessária a enumeração 

de conceitos trabalhados na construção da práxis docente sobre o tema. 

Por efeito-escola entende-se o quanto uma unidade escolar, por meio de seu projeto pedagógico 

e práticas internas, acrescenta ao aprendizado do aluno. A escola deve ser analisada pelos seus resultados 

contextualizados, identificando o quanto acrescenta ao aprendizado, considerando o ponto de partida 

dos estudantes. Em outras palavras, o quanto uma escola pode, de fato, fazer a diferença no 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Quando falamos em dificuldade de aprendizagem, estamos nos referindo a um aluno que possui 

uma maneira diferente de aprender em consequência de uma barreira que pode ser cultural, cognitiva ou 

emocional. É uma situação momentânea na vida do aluno que acarreta comprometimento em seu 

desempenho escolar. 

A equipe pedagógica do CMB como um todo – e não só os agentes pertencentes à SAP - deve saber 

distinguir dificuldade de aprendizagem de distúrbio de aprendizagem, que não está ligado a problemas 
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de causas educativas, mas, sim, a um grupo de dificuldades pontuais e específicas, caracterizadas pela 

presença de uma disfunção neurológica. 

É preciso estar atento para que, ao primeiro sinal da dificuldade de aprendizagem, professores, pais 

e responsáveis considerem que o quadro precisa de acompanhamento para a definição exata da condição 

do aluno, sendo fundamental que o diagnóstico seja feito por um psicopedagogo, médico ou por outros 

profissionais capacitados. Tanto a dificuldade quanto o distúrbio, no entanto, não incapacitam que o 

aluno aprenda. 

A título de informação, listamos a seguir os principais distúrbios detectados em crianças na sua vida 

escolar:  

A dislexia é caracterizada pela dificuldade no reconhecimento fluente das palavras, além da 

decodificação e soletração delas. 

A disgrafia acontece quando o aluno demonstra dificuldades na elaboração da linguagem escrita. 

O estudante pode apresentar formação léxica aquém do esperado, uso incorreto de letras minúsculas e 

maiúsculas; alinhamento incorreto etc. 

A discalculia é a dificuldade que o aluno tem para aprender tudo que esteja direta ou indiretamente 

ligado a questões que envolvem números; tais como probleminhas, aplicação e conceitos matemáticos. 

(Fonte: Instituto NeuroSaber. Disponível em https://institutoneurosaber.com.br/entenda-os-

principais-disturbios-de-aprendizagem. Acesso em 29/09/2021) 

A criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não consegue se 

concentrar com muita facilidade, principalmente se o conteúdo não for tão interessante para ela. Além 

disso, o indivíduo quer realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O hiperativo pode ser muito agitado ou 

distraído. 

O apoio pedagógico no SCMB tem como pilar para o seu desenvolvimento a perspectiva dos 

Multiletramentos, que “está ligada diretamente à importância e ao papel que a leitura e a escrita exercem 

na sociedade em suas atividades cotidianas, nas práticas sociais que regem o dia a dia de uma sociedade 

sujeita a mudanças tecnológicas e sociais” (PP/SCMB 2021-2025, p. 31). 

Inserido nesta perspectiva, utilizamos o conceito de Letramento referenciado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e entendido como “produto da participação em práticas sociais que usam a escrita 

como sistema simbólico e tecnologia” sendo “práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las 

significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever” (PCN, 3º e 4º 

ciclos EF – Língua Portuguesa, 1998, p.19). 

Da mesma forma, utilizamos o conceito de Numeramento (ou Letramento Matemático) definido 

na Base Nacional Comum Curricular como “as competências e habilidades de raciocinar, representar, 

comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas” (BNCC 2018, p. 266). 

 

https://institutoneurosaber.com.br/?p=16014
https://institutoneurosaber.com.br/?p=11511
https://institutoneurosaber.com.br/?p=8811
https://institutoneurosaber.com.br/entenda-os-principais-disturbios-de-aprendizagem
https://institutoneurosaber.com.br/entenda-os-principais-disturbios-de-aprendizagem
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21.3 O funcionamento do Apoio Pedagógico 

O apoio pedagógico (Seções de Apoio Pedagógico – SAP) é obrigatório no CMB, sendo destinado a 

alunos com falta de pré-requisitos - objetos do conhecimento básicos e anteriores ao previsto no ano 

escolar; e para alunos com sérias dificuldades de aprendizagem. 

A destinação desses alunos para o apoio pedagógico deve ser feita mediante Avaliação Diagnóstica 

(AD), Ficha de Registro de Atividade Discente (FRAD) e relatório indicativo das competências que já 

deveriam ser dominadas pelos discentes e que ainda estão em fase de desenvolvimento. 

A oferta mínima obrigatória da SAP deverá atender aos 6º e 7º anos escolares, exclusivamente nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Os professores desse grupo de alunos devem possuir perfil adequado ao público-alvo, 

preferencialmente exclusivos desta seção, além de estarem aptos ao emprego de estratégias de 

aprendizagem diferenciadas. 

As SAP devem seguir planejamento pedagógico específico, diferente do ensino regular e da 

atividade de recuperação. Devem apoiar-se no Plano de Execução Didática (PED) e adaptá-lo, sendo suas 

aulas eminentemente presenciais, podendo, no entanto, serem desenvolvidas atividades 

complementares nos AVA. 

Quanto às políticas de apoio pedagógico, o CMB deve avaliar seus processos em função da 

efetividade deles para o incremento do efeito-escola. Desta forma, as diversas rotinas dentro da Divisão 

de Ensino devem ser inquiridas nos seguintes termos: elas colaboram para o efeito-escola? Prejudicam o 

efeito-escola? Ou são indiferentes para ele? Neste processo, é fundamental a realização e discussão sobre 

o tema nas reuniões de coordenação de ano, onde será possível avaliar o desempenho do aluno que 

frequenta as aulas de apoio pedagógico e seu comportamento e evolução nas aulas do turno regular. 

A fim de aperfeiçoar o processo, devem ser observadas e sempre revisadas as estratégias lançadas 

no Marco Operacional (M Op CMB) para a ampliação da eficácia das SAP. 
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CAPÍTULO 22 

ATIVIDADES EXTRACLASSE NO CMB 

 

Ratificando o conceito de Educação presente na proposta pedagógica do SCMB como sendo “uma 

ação que compreende diferentes atores, espaços e dinâmicas formativas”, o CMB oferece em seu 

ambiente escolar uma variedade de atividades extraclasse que permitem o desenvolvimento de múltiplas 

competências – cognitivas e socioemocionais – e promovem, além da interação e da troca de experiências 

de seus alunos, a formação integral do indivíduo. 

As orientações para a oferta dessas atividades estão descritas a seguir. 

As atividades extraclasse deverão ser oferecidas aos alunos a partir do início do ano letivo e poderão 

gerar – EXCLUSIVAMENTE para o Ensino Fundamental – uma bonificação por meio do Grau de Incentivo 

à Participação (GIP). 

Deverão ser oferecidas no contraturno, pelo menos em uma manhã (EF)/tarde (EM).  

A alimentação e demais custeios relacionados para os alunos, neste dia, ficará sob o encargo dos 

seus responsáveis. 

As ementas das atividades extraclasses que serão oferecidas são as que se seguem: 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE INGLÊS ANO ESCOLAR 
6º, 7º, 8º e 9º EF; 

1º, 2º e 3º EM 

Carga horária 1 hora/semana 

Dia QUARTA-FEIRA (ENSINO MÉDIO) e SEXTA-FEIRA (ENSINO FUNDAMENTAL) 

Horário MÉDIO: 13:00-14:00 h e FUNDAMENTAL: 10:30-11:30 h 

Assunto Temas variados; Debates; Jogos; Produção de Vídeos 

Descrição Espaço de interação, colaboração e engajamento 

Objetivos Desenvolver visão crítica sobre política, economia, história e ciências 

Conteúdos Elaboração de materiais para o Jornal e Temas determinados pelos alunos 

 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE ORIENTAÇÃO ANO ESCOLAR 
6º, 7º, 8º e 9º EF; 

1º, 2º e 3º EM 

Carga horária Consultar Anexo “K”, deste PGE 

Dia Consultar anexo “K”, deste PGE 

Horário Consultar anexo “K”, deste PGE 

Assunto Estudos Cartográficos 

Descrição Corrida de Orientação 

Objetivos 
Desenvolver conhecimentos nas áreas de Matemática, Física, Educação Física e 
Geografia 

Conteúdos Estudos topográficos na carta, no terreno e bússola 
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COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE QUÍMICA ANO ESCOLAR 1º, 2º e 3º EM 

Carga horária 2 horas/semana 

Dia QUARTA FEIRA 

Horário MÉDIO: 14:00-16:00 h 

Assunto Práticas de Laboratório 

Descrição Realizar experiências em laboratório 

Objetivos Despertar interesse do aluno pela Química 

Conteúdos Assuntos do Ensino Médio 

  Presencial e EAD 

 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE XADREZ ANO ESCOLAR 
6º, 7º, 8º e 9º EF; 

1º, 2º e 3º EM 

Carga horária 1 hora/semana 

Dia TERÇA-FEIRA (ENSINO FUNDAMENTAL) e TERÇA-FEIRA (ENSINO MÉDIO) 

Horário FUNDAMENTAL: 10:00-11:30 h e MÉDIO: 13:30-15:00 h 

Assunto Fundamentos e Práticas 

Descrição Aulas teóricas e práticas presenciais e online 

Objetivos Conhecer, compreender e praticar desportivamente as atividades 

Conteúdos Conduta ética e comportamental; Teorias de abertura, meio-jogo, envolvendo 
tática e estratégia na condução de uma partida de Xadrez. 

 Presencial e EAD 

 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE ROBÓTICA ANO ESCOLAR 
6º, 7º, 8º e 9º EF; 

1º, 2º e 3º EM 

Carga horária 4 horas/semana 

Dia TERÇA-FEIRA (ENSINO FUNDAMENTAL) e QUINTA-FEIRA (ENSINO MÉDIO) 

Horário MÉDIO: 13:00-17:00 h e FUNDAMENTAL: 08:00-12:00 h 

Assunto Programação de Arduino e construção de Robôs 

Descrição Aulas teóricas e práticas de Projetos e Mecatrônicas 

Objetivos Inserir alunos dos EF e EM às NTICS 

Conteúdos Linguagem de programação, noções de mecatrônicas. Presencial 
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COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ATIVIDADE - CLUBE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS ANO ESCOLAR 1º, 2º e 3º EM 

Carga horária 2 horas/semana 

Dia  SEGUNDA-FEIRA (ENSINO MÉDIO) 

Horário 13:00-15:00 h 

Assunto Simulações de Relações/Negociações Internacionais 

Descrição Atividades que buscam desenvolver nos alunos as práticas de leitura, escrita, debate e 
argumentação, na medida em que são inseridos em modelos de simulação, atuando 
como verdadeiros Estados e desenvolvendo papéis importantes em discussões 
extremamente essenciais. 

Objetivos Inserir alunos interessados em assuntos internacionais de cunho político e social no 
cenário real das negociações da ONU. 

Conteúdos A temática principal será desenvolvida pela DEPA, sendo trabalhado os assuntos pelo 
clube ao longo do ano, os quais orientarão a realização do Mundo CM, por ocasião da 
realização do Desafio Global do Conhecimento. 

 Presencial e EAD 

 

De acordo com as NPGE 2022, a lista de atividades que poderão integrar o rol de atividades 

extraclasse do SCMB é: 

1. Banda de Música; 
2. Coral; 
3. Teatro; 
4. Dança; 
5. Robótica; 
6. Clubes das Disciplinas; 
7. Armas e Grêmios; 
8. Relações Internacionais; 
9. Modalidades esportivas; 

        10. Arte; e 
        11. Iniciação Científica, dentre outras. 
 

As atividades extraclasse precisam ter ementas, carga horária total e semanal, lista de objetivos e 

conteúdos e professor e/ou monitor responsável.  

As atividades extraclasse de Coral, Banda e Corpo de Baile serão realizadas no turno, no horário da 
disciplina de Artes. Os alunos que participarem destas atividades deverão assistir as aulas teóricas 
(videoaulas), no contraturno, no AVA. 

No Ensino Médio, as atividades extraclasse subsidiarão a complementação de carga horária como 

será apresentado no Capítulo 24 deste Título. 
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CAPÍTULO 23 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO SCMB 

 

23.1 Introdução 

A Educação Especial (EE), no SCMB, vem sendo implantada desde 2013, com a montagem dos 

Grupos de Trabalho pelo Estado Maior do Exército (EME). Por meio do DIEx Nr 830-AEGP/DEPA, de 16 de 

agosto de 2017, foi apresentado ao EME, ao DECEx e à Justiça Federal e Militar o calendário de faseamento 

da implantação da EE, conforme quadro abaixo: 

ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO 

ANO DE INCLUSÃO DOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

CMB e CMBH 2018 

CMPA, CMRJ e CMC 2019 

CMR e CMF 2020 

CMJF e CMCG 2021 

CMSM e CMS 2022 

CMM, CMBEL e CMSP 2023 

 

A Diretriz Pedagógica para a Educação Inclusiva, transcrita no tópico abaixo na íntegra, foi aprovada 

pelo Diretor da DEPA, em outubro de 2015, com o objetivo de fornecer, de forma inicial e transitória, as 

orientações a serem seguidas pelos CM de modo a possibilitar os ajustes, ao longo do ano letivo, buscando 

a consolidação deste novo Projeto em todo o SCMB e o atendimento justo ao aluno com necessidade 

especial. 

Em 2021, houve a primeira reunião de Seção de Atendimento Educacional (SAEE) no âmbito do 

SCMB para a consolidação das Instruções Reguladoras para a Educação Especial e Inclusiva (IREEI). 

Cabe destacar que toda prática pedagógica realizada no SCMB deve ser planejada objetivando a 

resguardar e garantir aos alunos com deficiência, TGD e Altas Habilidades (AH)/Superdotação os seguintes 

princípios: acesso, permanência, participação e aprendizagem. 

Aos alunos público-alvo da educação inclusiva devem ser assegurados toda assistência e 

acompanhamento garantidos pelas legislações citadas. 

Independentemente de o CM estar no ano destinado ao seu ingresso para o Projeto em andamento, 

os alunos já matriculados, que apresentarem laudo médico, deverão seguir as orientações previstas na 

Diretriz citada acima, uma vez que se trata de cumprimento legal para os alunos já matriculados no SCMB. 

As demais dúvidas deverão ser encaminhadas, via DIEx, para a Seção de Ensino da DEPA para fins 

de orientação nos procedimentos a serem adotados. 

 

23.2 Diretrizes Pedagógicas para Educação Inclusiva na íntegra 

 

1. REFERÊNCIAS 

a. Constituição Federal, 1988. Título VIII, da ORDEM SOCIAL/Art. 208 e 227. 

b. Lei n° 10.172/01. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; 
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c. Lei n° 853/89. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências, sua integração social, 

assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais; 

d. Lei n° 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

e. Lei n° 9.394/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

f. Lei n° 10.098/00. Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências; 

g. Lei nº 13.146/15. Estatuto da Pessoa com deficiência; 

h. Estatuto da pessoa com deficiência SCD4/2015; 

i. Portaria MEC n° 1.679/99. Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras 

de deficiências para instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de 

credenciamento de instituições; 

j. Portaria nº 098, de 13 de fevereiro de 2015. Aprova as Normas para o Ingresso de Candidatos 

com Necessidades Especiais nos Colégios Militares (CM) integrantes do Projeto Educação 

Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) e dá outras providências (EB10-N-05.014); 

k. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Documento 

elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela 

Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008; 

l. Convenção da Guatemala, de 28 de maio de 1999, ratificada pelo Decreto nº 3.956 de 8 de 

outubro de 2001; 

m. Decreto n° 3.298/99. Regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras 

providências; 

n. Decreto nº 7611/11. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências; e 

o. Declaração Mundial de Educação para Todos e Declaração de Salamanca; 

 

2. OBJETIVOS 

a. Orientar os Colégios Militares no que tange aos procedimentos pedagógicos para a 

implantação da educação inclusiva. 

b. Normatizar a composição, a função e as atribuições da Seção de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE). 

c. Orientar e padronizar a confecção e o preenchimento dos documentos de diagnóstico dos 

alunos público-alvo da educação inclusiva. 

d. Orientar a adaptação curricular dos PSD para os alunos público-alvo da educação inclusiva. 

e. Orientar e normatizar a elaboração do Planejamento Educacional Individualizado (PEI) para 

os alunos público-alvo da educação inclusiva. 

f. Padronizar o ensalamento dos alunos público-alvo da educação inclusiva. 

g. Regular a composição e o funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais. 

h. Regular a composição e o funcionamento das Salas Especiais. 
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i. Orientar a adaptação curricular dos PED e Planos de Aula para as turmas com alunos público-

alvo da educação inclusiva 

j. Orientar a adaptação curricular das Normas de Avaliação da Educação Básica para os alunos 

público-alvo da educação inclusiva. 

k. Regular a elaboração de certificação, ementas e diplomas dos alunos público-alvo da 

educação inclusiva nas turmas regulares. 

l. Orientar os procedimentos pedagógico-administrativos para o aspecto da “terminalização” 

do ensino fundamental ou médio antes/depois do prazo legal. 

 

3. HISTÓRICO 

A inserção da Educação Inclusiva, no Sistema Colégio Militar do Brasil, vem ao encontro das 

determinações previstas, dentre outros documentos, na Constituição Federal (Art. 208 e 227) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, mais especificamente nos Art. 4º e 58, destacados 

abaixo: 

Art. 4º, III– atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Art. 58. - “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 

lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais”.  

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 

na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial.  

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular.  

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do 

Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 

infantil.” 

Observando o percurso da educação ao longo de toda a História, nota-se, a despeito de a escola ser 

a agência responsável pela produção de subjetividade e de cidadania, a existência de teorias e práticas 

segregadoras, inclusive as que se referem à produção e ao acesso ao saber, para membros de 

determinados grupos. Os diferentes aspectos capazes de promover a inclusão e a exclusão desses 

membros foram sendo motivos de observação e de ajustes ao longo dos anos, o que, por conseguinte, 

reposicionou a escola dentro do contexto social para o qual fora instituída: promover a educação para 

todos. 

Por este motivo, a escola passa a assumir, na última década deste século, o seu local de formadora 

de protagonistas, promovendo a inclusão de todos os grupos e membros da sociedade a que esteja 

vinculada. 
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Nesse sentido, os Colégios Militares (CM), guardiães do sonho do Duque de Caxias, não poderiam 

se olvidar de, em prestando ensino preparatório e assistencial aos dependentes dos militares, buscar a 

inserção dos alunos público-alvo da educação inclusiva em sua prática pedagógica. 

As ações contidas nos conceitos de Educação Inclusiva, apontam para procedimentos diferenciados 

no âmbito da comunidade escolar. Nesse sentido, em consonância à definição proposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases, de 1996, a educação especial deverá ser entendida como uma modalidade de ensino, 

transversal ao ensino regular, organizada para atender específica e exclusivamente aos alunos público-

alvo da educação inclusiva. A educação inclusiva já aponta para o apoio e o atendimento à diversidade 

numa ação educacional humanística e democrática. 

Nesse sentido, o olhar será dirigido para a singularidade do indivíduo com o objetivo de promover 

o desenvolvimento, a aprendizagem, a acessibilidade plena e a inserção social. 

Do anteriormente exposto, no Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), a educação inclusiva 

abrangerá as adaptações curriculares, as quais serão orientadas pelas Seções de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE). As ações pedagógicas voltadas para a capacitação de profissionais, montagem de 

salas funcionais e a coordenação das adaptações curriculares, consideradas como peculiares à Educação 

Inclusiva, serão gerenciadas pela Seção de Ensino da DEPA, e as ações voltadas para os aspectos de 

acessibilidade, pela Assessoria de Gestão e Projetos, da DEPA. 

No momento em que o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) encontra-se consolidando a 

reformulação pedagógica em face da nova abordagem adotada pelo Sistema de Ensino do Departamento 

de Educação e Cultura do Exército (DECEx), a inserção da educação inclusiva passa a ser implantada de 

forma paulatina e adaptada em todo o SCMB. 

Entende-se, pois, por inclusão a garantia, o acesso ao saber compartilhado, a formação contínua e 

a permanência de todos no espaço comum da vida em sociedade. Nesse sentido, no SCMB, toda inserção 

da educação inclusiva parte do pressuposto de que esse processo é gradativo, paulatino; não sendo 

possível o alcance do patamar ideal num curto espaço de tempo. Essas modificações ocorrerão ano a ano; 

o que implica o esclarecimento de que nem todas as demandas dos discentes solicitantes dessa 

modalidade de ensino conseguirão ser atendidas. 

É fato que os alunos a serem inseridos e atendidos por esta modalidade de ensino precisarão de 

metodologias pedagógicas diferenciadas que deverão ser planejadas de forma individual. Essas 

metodologias devem ser concebidas não como medidas compensatórias e pontuais, mas, sim, como parte 

de um projeto educativo e social de caráter emancipatório e global. 

Esta Diretriz busca, pois, fornecer, de forma inicial e transitória, as orientações a serem seguidas 

pelos CM de modo a possibilitar os ajustes, ao longo do ano letivo, buscando a consolidação deste novo 

Projeto em todo o SCMB e o atendimento justo ao aluno com necessidade especial. 

 

4. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO SCMB 

Toda prática pedagógica realizada no SCMB deve ser planejada objetivando a resguardar e 

garantir aos alunos com deficiência, TGD e Altas Habilidades (AH)/Superdotação os seguintes princípios: 

acesso, permanência, participação e aprendizagem. 

Aos alunos público-alvo da educação inclusiva devem ser assegurados toda assistência e 

acompanhamento garantidos pelas legislações citadas. 
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5. PÚBLICO-ALVO DESTA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO 

São considerados público-alvo da educação inclusiva: 

a) Estudantes com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruída 

sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. 

b) Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que apresentam quadro 

de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação e/ou estereotipias motoras. Trata-se de alunos caracterizados por alterações qualitativas 

das interações sociais recíprocas, e modalidades de comunicação e por um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 

c) Estudantes com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam potencial 

elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. 

 

6. INGRESSO DE ALUNOS PÚBLICO–ALVO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Os alunos com necessidades especiais, conforme seu ingresso no SCMB, deverão ser submetidos 

aos procedimentos preliminares descritos nos itens abaixo. Para todos os casos, os responsáveis, quando 

da matrícula do candidato/aluno, deverão assinar um termo de compromisso, na SAEE, conforme o anexo 

“A” ou “B” desta Diretriz, assumindo a responsabilidade de manter válidos os exames e laudos médicos 

pela periodicidade de um 01 (um) ano, assim como manter os tratamentos e acompanhamentos de 

médicos e especialistas indicados. 

 

6.1 Alunos ingressos pelo Concurso de Admissão 

Durante a inscrição no concurso, os responsáveis deverão informar a necessidade específica 

do aluno. Para o concurso, caso a necessidade seja comprovada, as avaliações e suas condições de 

aplicação deverão ser flexibilizadas, ou seja, o conteúdo será o mesmo, os meios e as condições físicas 

(ambiente) da aplicação é que serão adaptados. 

Caso seja aprovado, o aluno será submetido a uma Equipe Multidisciplinar, conforme previsto 

na Portaria nº 098, de 13 de fevereiro de 2015, para consideração do laudo médico apresentado pelos 

responsáveis. 

Segundo a Portaria, mais especificamente no Art. 6º, §1º, esta Equipe Multidisciplinar analisará 

as necessidades especiais dos alunos levando em conta a apresentação de exames complementares, 

laudos e depoimentos dos profissionais responsáveis pelo tratamento do candidato. 

 

6.2 Alunos ingressos pelo R-69 cuja necessidade for explicitada pelos pais no ato da matrícula ou 

reserva de vagas 

Os alunos ingressos pelo R-69 que tiverem sua necessidade explicitada pelos responsáveis no 

ato da matrícula serão submetidos à Equipe Multidisciplinar para consideração do laudo médico 

apresentado e submetidos à Avaliação Diagnóstica Diferenciada, que será elaborada pela equipe de 

docentes da SAEE, e/ou de docentes com especialização no assunto, em face da análise do Histórico 
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Escolar recebido da Escola anterior, bem como dos laudos médicos, para avaliação cognitiva da criança, 

lavrados em ata e assinados pela Direção do CMB. Esta avaliação diagnóstica poderá sugerir o avanço ou 

o regresso do ano escolar. 

 

6.3 Alunos ingressos pelo R-69 cuja necessidade for constatada por integrante do Corpo 

Permanente e encaminhada à/pela Seção Psicopedagógica. 

Os alunos ingressos pelo R-69 que tiverem a sua necessidade pedagógica constatada pelo CMB 

e cujos responsáveis receberem o encaminhamento para avaliação médica, só estarão inseridos na 

modalidade da Educação Inclusiva, depois que esta for devidamente comprovada por laudo médico e 

considerada pela Equipe Multidisciplinar. 

 

7. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DIFERENCIADA 

Os alunos com necessidades especiais deverão ser submetidos a uma avaliação diagnóstica 

diferenciada, dividida em três etapas: entrevista, aplicação de avaliação e devolutiva (feedback). 

7.1 Entrevista 

A entrevista ocorrerá em duas etapas: a primeira com os responsáveis pelo candidato/aluno, 

na qual será preenchida uma Ficha Biográfica – Anamnese (conforme anexo “C”), onde constarão as 

informações julgadas importantes pela SAEE/ Seção Psicopedagógica, uma cópia do Histórico Escolar do 

Aluno e as observações informadas pela equipe que acompanha o aluno fora da escola. A segunda 

entrevista ocorrerá com o candidato/aluno, acompanhado de um dos responsáveis, de um psicólogo, de 

um pedagogo e de um professor de Língua Portuguesa, esses três últimos, do CM, para avaliação das 

capacidades de leitura e escrita. 

 

7.2 Aplicação de Avaliação Diagnóstica Diferenciada 

Somente após as entrevistas, a SAEE/ Seção Psicopedagógica analisará o currículo escolar do 

aluno e elaborará avaliação para observar os conhecimentos prévios e as competências e habilidades já 

dominadas ou em fase de domínio. 

 

7.3 Devolutiva 

Após a correção da avaliação e nova análise do perfil cognitivo do aluno, a equipe avaliadora 

informará aos responsáveis se o aluno tem condições de prosseguir no ano escolar demandado, se será 

necessário o regresso ou o avanço e que tipo de atendimento especializado será importante para auxiliá-

lo no desenvolvimento escolar.  

 

8. SEÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

    O Colégio Militar de Brasília iniciou a inserção da educação inclusiva em seu cotidiano, e já 

montou a Seção de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) para atender especificamente os 

alunos público-alvo da educação inclusiva. 

A SAEE deve ser uma seção com o mesmo status da Seção Psicopedagógica e desempenhar, de 

modo análogo, atividades similares previstas para esta Seção, e explicitadas nas Normas de 

Psicopedagogia Escolar no Âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil (NPESCMB), com o diferencial de 

especificar e direcionar suas ações para os alunos público-alvo da educação inclusiva.  
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De acordo com a legislação em vigor, os responsáveis podem buscar esse apoio em instituições 

externas ao Colégio. Em se optando por esta alternativa, o responsável assumirá a incumbência de gerir 

todo o acompanhamento do candidato/aluno, bem como de manter ativas, bimestralmente, todas as 

informações a respeito do candidato/aluno. Com base nestas informações, a equipe da SAEE do CMB 

planejará as ações adaptativas do currículo escolar e elaborará o Plano Educacional Individualizado (PEI). 

Obs.: Sem estas informações, não é possível fazer um planejamento justo e adequado para o 

aluno, que poderá ter repetida a mesma seleção de Competências e Habilidades, fato que não contribui 

para o desenvolvimento do candidato/aluno. A SAEE estipulará o prazo de entrega desta documentação, 

ficando o responsável passivo de ser acionado pelo Conselho Tutelar em caso de negligência. 

A SAEE deverá apresentar o termo de matrícula para o responsável manifestar, por escrito, o 

desejo de este atendimento ser realizado pelo CMB, bem como as cláusulas de comprometimento caso 

opte pelo atendimento externo. 

As atividades da SAEE constituem-se de oferta obrigatória pelo colégio e de caráter facultativo 

para a família.  

 

8.1 Missão da SAEE 

A Seção de Atendimento Educacional Especializado desenvolverá as seguintes atividades: 

✓ acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos alunos com necessidades especiais, 

prestando o apoio especializado segundo as necessidades especiais educacionais de cada 

aluno; 

✓ realizar atividades específicas nas salas de Recursos Multifuncionais; 

✓ acompanhar, por meio de relatórios, as atividades que sejam realizadas em salas de 

Recursos Multifuncionais de outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, realizado, ainda, em Centros de Atendimento Educacional Especializado 

públicos ou privados; 

✓ organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas; 

✓ complementar e/ou suplementar a formação do aluno com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela; 

✓ apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades; 

✓ disponibilizar ao aluno com deficiência o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação e sinalização (LIBRAS, DOSVOX, BRAILE, Comunicação Alternativa) e 

Tecnologia Assistiva; 

✓ adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades 

específicas dos alunos; 

✓ oportunizar a complementação e a suplementação curricular (para alunos com altas 

habilidades); 

✓ orientar a elaboração do planejamento educacional individualizado (PEI); 
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✓ oferecer programa de ampliação e suplementação curricular, desenvolvimento de 

processos mentais superiores e outros, para alunos com altas habilidades; 

✓ adaptar as avaliações parciais e de estudo tanto no nível de elaboração quanto no de 

aplicação. A SAEE tem autonomia para decidir os aspectos que garantam a avaliação dos 

alunos especiais; 

✓ fornecer os dados adaptados do currículo para a certificação ao fim e/ou durante os ensinos 

fundamental e médio; 

✓ realizar as entrevistas diagnósticas com os responsáveis dos alunos especiais; 

✓ participar dos Conselhos de Classe subsidiando as informações para os professores; 

✓ realizar a interface com instituições externas ao CM para apoio aos alunos especiais; 

✓ se for o caso, realizar conselho de classe diferenciado para os alunos especiais; e 

✓ estabelecer parcerias para a inclusão de alunos com AH em programas de ensino, pesquisa 

e extensão nas instituições de pesquisa e ensino superior. 
 

8.2 Composição da SAEE 

A composição da SAEE deve contemplar os seguintes profissionais: 

✓ 01 (um) Pedagogo com especialização em Educação Especial e Inclusiva; 

✓ 01 (um) Psicopedagogo ou Orientador Educacional com especialização em Educação 

Especial e Inclusiva; 

✓ 01 (um) Psicólogo; 

✓ 01 (um) Assistente Social (exclusivo, se possível); 

✓ 01 (um) Professor de Língua Portuguesa com especialização em Educação Especial e 

Inclusiva; 

✓ 01 (um) Professor de Matemática com especialização em Educação Especial e Inclusiva; 

✓ 01 (um) Professor de Arte com especialização em Educação Especial e Inclusiva; e 

✓ 01 (um) Professor de Educação Física com especialização em Educação Especial e Inclusiva. 

Obs. 1: todos os profissionais desta Seção devem possuir Curso de Especialização em Educação Especial e 

Inclusiva. 

Obs. 2: na medida do possível, todos os coordenadores de ano escolar e coordenadores gerais de 

disciplina também devem ser capacitados para a Educação Especial e Inclusiva por meio de cursos de 

especialização latu ou strictu sensu. 
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8.3 Atribuições dos profissionais da SAEE 

Os integrantes da SAEE deverão atentar para as seguintes funções a serem desempenhadas: 

✓ identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade 

e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da 

Educação Inclusiva; 

✓ elaborar e executar Plano Educacional Individualizado (conforme anexo “D”), avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

✓ organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

✓ acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes 

da escola; 

✓ estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

✓ orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 

pelo aluno; 

✓ ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação; 

✓ estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; e 

✓ orientar e acompanhar, se e quando for o caso, as ações dos professores da sala de aula 

comum nas atividades dos alunos especiais. 

 

9. COMPOSIÇÃO DAS TURMAS REGULARES 

A composição/quantitativo das turmas regulares é definida na legislação de ensino brasileira 

somente a nível estadual. Nesse sentido, em analogia ao praticado pelos Estados Brasileiros e visando à 

manutenção da excelência de ensino previsto em nosso Projeto Pedagógico, a fim de se manter a 

qualidade de ensino existente nos Colégios Militares, as turmas regulares absorverão até 01 (um) aluno 

público-alvo da educação inclusiva.  

Como o Projeto Pedagógico do SCMB delimita a existência de turmas com NO MÁXIMO 30 

(trinta) ALUNOS, as turmas que receberem alunos com necessidades terão seu efetivo suprimido em dois 

alunos para cada aluno especial que for inserido na turma regular, passando a turma a ter um efetivo, NO 

MÁXIMO, de 28 (VINTE E OITO) ALUNOS, já incluído o aluno com deficiência. 

 

10. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E DOCUMENTOS AFEITOS À SAEE 

Conforme especificado no item 7, a SAEE deverá atentar para a recepção e diagnose do aluno 

com necessidade especial. 
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Para a entrevista inicial, deverá ser elaborada uma lista com a descrição de informações 

(anamnese, histórico escolar, fichas de acompanhamento e observações das instituições escolares 

anteriores ao CMB), a fim de compor, de forma suficiente, um perfil do aluno a ser acompanhado pela 

SAEE (anexo “C”). 

Após a entrevista, o aluno estará apto a ser inserido numa turma de aula regular. De posse das 

informações prestadas pelos responsáveis, a SAEE elaborará avaliação diagnóstica especial para mensurar 

as condições cognitivas dos alunos em face do ano escolar pretendido. 

Somente após o resultado da Avaliação Diagnóstica, é que os professores das turmas regulares 

em conjunto com os profissionais da SAEE elaborarão, se for o caso, o planejamento educacional 

individualizado. 

Deve-se atentar para o fato de que nem todos os alunos público-alvo da educação inclusiva 

necessitam de adaptações curriculares, no caso de deficientes visuais, auditivos, mudos, e altas 

habilidades, ou alunos que não apresentem restrições cognitivas, a SAEE definirá qual a melhor conduta 

pedagógica a ser planejada para estes casos. 

 

10.1 Planejamento Educacional Individualizado (PEI) 

Trata-se de documento elaborado com base nos Planos de Execução Didática do ano escolar 

em questão e flexibilizado com as modificações necessárias para garantir a aprendizagem dos alunos 

público-alvo da educação inclusiva. O PEI delineará as modificações individuais, considerando as 

necessidades e capacidades de aprendizagem de cada aluno, a partir do que este já sabe e do que 

consegue aprender, ainda que seja o mínimo previsto. 

O PEI é um documento único, servindo tanto aos professores do turno regular quanto aos do 

apoio especializado. Este documento deverá ser preenchido por uma equipe composta pelo professor 

regular da disciplina envolvida, o orientador educacional da SAEE, o professor da disciplina na SAEE. No 

caso do CMB, que possui a SAEE implantada, o orientador educacional da própria seção deverá 

desempenhar essa atividade, acompanhado do professor do Apoio Pedagógico. 

Para preencher o documento, os professores deverão analisar o previsto nos bimestres e, 

em face dos desempenhos cognitivos individuais, do diagnóstico apresentado pelo aluno e das 

metodologias indicadas, destacarem as competências e habilidades que serão alcançadas pelos alunos e 

elaborar descritores flexibilizados. 

Neste mesmo documento deverá ser indicada a forma como será realizada a avaliação (AE e 

AP) dos alunos. 

 

10.2 Plano de Aula 

O Plano de aula para os alunos público-alvo da educação inclusiva seguirá o mesmo modelo 

do vigente para as turmas regulares. O nível de detalhamento e de diversidade metodológica deve ser 

mais elaborado, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da competência discursiva, da 

mediação e da avaliação (exercícios e feedback da aprendizagem). 

Este documento deverá ser analisado pelo coordenador de ano escolar, junto da equipe da 

SAEE. O coordenador de ano escolar reunirá os planos de aula de todas as disciplinas para observar, e 
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orientar (se for o caso) a similaridade de estratégias de aprendizagem em face da necessidade 

apresentada pelo aluno. 

11. AVALIAÇÃO 

Na educação inclusiva a avaliação é atemporal, isto é, demanda tempo diferenciado, e deve 

ser adequada às necessidades específicas dos alunos, ou seja, dependendo do caso, não é aconselhável 

seguir o calendário de provas instituído para o corpo discente, já que o tempo de aprendizagem aqui é 

fator preponderante para sua consolidação.  

Para a educação inclusiva a avaliação formativa e dialógica é mais aconselhável, dependendo 

do caso, do que a somativa. Em se optando por esta metodologia diferenciada, a flexibilização e a sugestão 

de diferentes instrumentos (avaliação escrita/oral), já são contempladas nas NAESCMB. As avaliações dos 

alunos assistidos pela educação inclusiva devem seguir os critérios de razoabilidade e viabilidade. 

Na educação inclusiva, a avaliação do aluno deve recair sobre o que ele já sabe. É interessante 

que esta avaliação seja determinada em níveis de domínio das Competências e Habilidades (ainda não 

domina, domínio inicial, domínio elementar, domínio básico, domínio pleno). 

A SAEE determinará o tempo de prova, a modalidade do instrumento e sua periodicidade em 

face do desenvolvimento curricular do aluno e de sua adequação ao PEI. 

 

12. SALAS ESPECIAIS/ SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Segundo o decreto n° 7611/11, as salas especiais ou de recursos multifuncionais são ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento 

educacional especializado, devendo serem destinadas para o cumprimento das seguintes finalidades: 

prover e promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; garantir a 

transversalidade das ações da educação inclusiva no ensino regular; fomentar o desenvolvimento de 

recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem e 

assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.  

As salas de recursos multifuncionais deverão ser um apêndice à Seção de Atendimento 

Educacional Especializado, e como suportes didático-metodológicos devem se cercar de um conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e prestados de 

forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular.  

 

13. TERMINALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

A terminalização dos estudos na educação inclusiva difere do procedimento adotado no ensino 

regular. É possível que os alunos necessitem de mais ou menos tempo de permanência em alguns anos 

escolares; neste caso, tanto a reprovação/quanto o jubilamento devem ser analisados com muita cautela 

em face das atemporalidades de aprendizagem para estes alunos. 

A garantia de uma aprendizagem justa e dentro do tempo de que esse aluno necessita estará 

formalizada no correto planejamento descrito no Plano Educacional Individualizado. 

A permanência dos alunos nos quadros do ensino fundamental e médio obedecerão à idade 

limite prevista e especificada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que é de 15 (quinze) anos para 
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o ensino fundamental e 17 (dezessete) anos para o ensino médio. Ultrapassados esses limites, os alunos 

ingressam na educação de jovens e adultos. No caso específico da Educação Inclusiva, o CNE em seus 

pareceres orienta o seguinte: 

É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades 
pontuadas nos artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave 
deficiência mental ou múltipla, que não apresentar resultados de 
escolarização previstos no Inciso I do artigo 32 da mesma Lei, 
terminalidade especifica do ensino fundamental, por meio de certificação 
de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente, de 
forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem 
como o encaminhamento devido para a Educação de Jovens e Adultos e 
para a Educação Profissional. 

 

E, por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial (Parecer CNE/CEB nº 

17/2001), ao tratarem da “terminalidade específica” instituem que: Cabe aos respectivos sistemas de 

ensino normatizar sobre a idade-limite para a conclusão do ensino fundamental.  

Nesse sentido, apropriando-se desta autonomia delegada, o SCMB apoiar-se-á nas idades 

previstas no R-69 para matrícula e permanência nos anos escolares, não ultrapassando a idade de 15 

(quinze) anos para o ensino fundamental e 17 (dezessete) anos no médio. 

Segundo o R-69: 

a. no ensino fundamental 

1) 6º Ano- ter menos de 13 (treze) anos em 1º de janeiro ou completar 10 (dez) anos até 31 

de dezembro; 

2) 7º Ano- ter menos de 14 (quatorze) anos em 1º de janeiro ou completar 11 (onze) anos 

até 31 de dezembro; 

3) 8º Ano- ter menos de 15 (quinze) anos em 1º de janeiro ou completar 12 (doze) anos até 

31 de dezembro; e 

4) 9º Ano- ter menos de 17 (dezessete) anos em 1º de janeiro ou completar 13 (treze) anos 

até 31 de dezembro. 

b. no ensino médio 

1) 1º Ano- ter menos de 18 (dezoito) anos em 1º de janeiro ou completar 14 (quatorze) anos 

até 31 de dezembro;  

2) 2º Ano- ter menos de 19 (dezenove) anos em 1º de janeiro ou completar 15 (quinze) anos 

até 31 de dezembro; e 

3) 3º Ano- ter menos de 20 (vinte) anos em 1º de janeiro ou completar 16 (dezesseis) anos 

até 31 de dezembro.  

Os casos particulares deverão ser encaminhados à Diretoria de Educação Preparatória e 

Assistencial para análise e orientação.  

 

14. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

Os certificados e diplomas dos alunos da educação inclusiva serão iguais aos dos demais 

alunos. No entanto, no histórico escolar, será acrescida a seguinte informação: 

 



 

107 

 

Amparado pela CF Art. 208. Aluno da Educação Especial conforme previsto na LDB/96 e no Decreto n° 

6.571, de 17 de setembro de 2008. 

Ao histórico escolar será acrescentado um relatório anual contendo, por disciplina, a relação 

de competências e habilidades desenvolvidas com o aluno. Esse relatório (conforme anexo “E”) será 

confeccionado com base no Plano Educacional Individualizado (PEI). 

15. TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS 

Os Transtornos Funcionais Específicos dizem respeito a impedimentos que abrangem um 

grupo de alunos que apresentam problemas específicos de aprendizagem escolar manifestada por 

dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita ou habilidades matemáticas, 

a saber: dislalia, disortografia, discalculia, dislexia, TDA, TDAH e TOD. 

Os alunos laudados com esses transtornos serão atendidos pelas Seções Psicopedagógicas, e 

farão jus a adaptações curriculares de menor porte, tais como, alteração do tamanho da fonte do texto 

da prova, alteração do tempo da prova e realização da prova em ambiente separado dos demais. 

Segundo o Parecer CNE – CES 365/2016, o TDAH, o TDA, a Dislexia e demais transtornos 

incluídos como TFE não estão incluídos na categoria das deficiências, nem dos transtornos globais. Trata-

se de um fenômeno multidimensional com reflexos comportamentais, emocionais e de aprendizagem, 

mas que não comporta alegações de caráter legal ou normativo que justifique o mesmo tratamento 

educacional dado às deficiências ou aos transtornos globais. 

Os alunos com Transtornos Funcionais Específicos precisam passar pela avaliação da Equipe 

Multidisciplinar para atestar as adaptações a serem realizadas. 
 

16. CONCLUSÃO 

No momento em que o SCMB encontra-se validando a abordagem pedagógica baseada no 

desenvolvimento de competências e habilidades, a inserção da educação inclusiva encontra guarida e 

condições propícias de implantação. 

A presente Diretriz pretende iniciar as adaptações curriculares de modo a colaborar com a 

flexibilização das ações metodológicas que contribuam para a aprendizagem dos alunos que vão ingressar, 

mas, especificamente, para os que já se encontram matriculados nos Colégios Militares. 

O CMB deverá, desde já, inserir em suas práticas pedagógicas as ações e planejamentos 

previstos neste documento. Quaisquer dúvidas e casos excepcionais deverão ser encaminhados à Seção 

de Ensino da DEPA para orientações e pareceres. 

Este capítulo será substituído pelas Instruções Reguladoras para a Educação Inclusiva no 

âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil (IREISCMB) em fase de aprovação pelo DECEx. 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2016-pdf/46281-pces365-16-pdf/file
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CAPÍTULO 24 

MATERIAIS DIDÁTICOS NO ÂMBITO DO SCMB 

 

          O CMB, em função da revisão do projeto pedagógico do SCMB, passará por um processo de mudanças 

em relação à escolha, uso e elaboração dos materiais didáticos. 

Os materiais didáticos são suportes de que os docentes se utilizam para desenvolver sua prática 

pedagógica e cumprir o previsto nos Planos de Sequência Didática. Não devem ser encarados como guias 

ou trilhos para a atividade em sala. 

Os materiais didáticos e paradidáticos indicados estão em consonância com o Projeto Pedagógico 

e em condições de garantir a excelência do ensino ministrado nos CM. 

Nesse sentido, a partir de 2021, o SCMB iniciou a padronização e a elaboração de seus materiais 

didáticos. 

Não está autorizada a utilização de livros do PNLD em nenhum ano escolar. 

24.1 Relação de Livros didáticos por disciplina/ano escolar no CMB 

A relação de livros didáticos foi confeccionada nas Revisões Curriculares, a partir da indicação dos 

docentes dos CM, para adoção em todos os CM integrantes do SCMB.  

Da lista de 2021, foram subtraídos livros que não estavam alinhados ao PP/SCMB 2021-2025, bem 

como livros informados pelos CM que não estavam mais disponíveis para aquisição no comércio. 

Foram indicados os livros da disciplina História (CREAD/CMM), para o 9º ano EF e 3º ano EM, como 

opção de livros didáticos em 2022. 

No tocante à seleção dos livros didáticos por disciplina/ano escolar, o CMB adotará os livros 

elencados no anexo "F". Todas as obras estão aprovadas pela DEPA e previstas nas NPGE 2022.  

24.2 Utilização de livros didáticos digitais no SCMB 

A utilização de livros didáticos digitais como material didático no SCMB é uma possibilidade que foi 

testada, em 2021, pelo CMPA. 

A fim de avaliar esta alternativa, destacamos a seguir as principais considerações relatadas pela 

equipe pedagógica daquele CM. 

a. A opção pelos livros didáticos digitais, no Ensino Médio, passou por reuniões da Supervisão 

Escolar e representantes da editora que apresentaram a possibilidade de 

customização/personalização da capa e capítulos de todos os materiais.  

b. A customização permitiu que um capítulo previsto no PSD de um determinado ano fosse 

remanejado para compor o livro digital de outro ano, além de possibilitar a exclusão de partes 

da obra que não estivessem em consonância com a proposta pedagógica do SCM. Ex.: o objeto 

de conhecimento TRIGONOMETRIA, previsto no PSD do 1º Ano EM, é apresentado na maioria 

dos livros físicos do 2º Ano do EM. Na customização, é possível compor o livro do 1º Ano EM 

com todos os capítulos referentes ao OC citado.  

c. A personalização permitiu a inserção de um capítulo ou lista de exercícios de sua autoria. A 

formatação desse material seguiu o modelo da editora, ficando incorporada ao livro. 
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d. Sobre valores e acesso pelos alunos oriundos de famílias em situação de carência financeira, 

foi acordado o seguinte: 

✓ totalmente gratuito para os alunos em situação de carência financeira (identificados pela 

Assistente Social do CMPA); 

✓ desconto de 50% (cinquenta por cento) para todos os alunos filhos de integrantes do 

CMPA; e 

✓ desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para os demais alunos; 

e. Foram adotados em forma digital os livros da editora que constavam na lista tríplice enviada 

pela DEPA, sendo a proposta aprovada pelo Comando daquele CM. 

f. A opção pela adoção dos livros didáticos digitais baseou-se em: 

✓ customização: permitiu a adequação do material didático à proposta pedagógica do SCMB; 

✓ personalização: permitiu a inclusão de capítulos ou listas de exercícios do professor e a 

definição de uma capa do CM ou SCMB; 

✓ interatividade: a plataforma digital Éssia, empresa parceira da editora, permitiu que tanto 

professor quanto aluno acessassem vídeos que complementavam o conteúdo, permitiu 

que alunos enviassem questionamentos/dúvidas para os professores e/ou colegas de 

turma. Além disso, as anotações/comentários dos alunos e professores ficaram registrados 

no livro; 

✓ Plataforma Digital Éssia: ofereceu recursos aos professores que facilitaram e ampliaram as 

possibilidades de planejamento, tais como: banco de questões, relatórios de acessos dos 

alunos, biblioteca digital de todas as coleções da editora, conta para cada professor com 

acesso aos aplicativos Google do ambiente G Suíte; 

✓ simulado Evolucional: a editora disponibilizou, de forma gratuita, todas as edições do 

simulado Evolucional com a análise dos resultados obtidos pela escola; 

✓ custo: com o desconto de 25% (vinte e cinco por cento), o investimento foi de 10 (dez) 

parcelas de R$84,00 (oitenta e quatro reais); e 

✓ gratuidade total para alunos em situação de carência financeira. 
 

g. A Supervisão Escolar realizou reunião com cada equipe do EM, aplicou pesquisa para os 

professores que utilizam este material e buscou relatos de alunos para avaliar a utilização do 

material e as oportunidades de melhoria. 

h. h. Entre os pontos positivos elencados pelos professores e alunos, foram citados: a qualidade 

do material oferecido; a facilidade de acesso; independente do dispositivo ou do lugar em que 

o aluno esteja (escola, casa ou em viagem); os recursos de interatividade; maior possibilidade 

de pesquisa pela oferta e acesso a todas as coleções da editora; banco de questões disponível 

para o professor; possibilidade de customização/personalização; e o custo. 

i. i. Entre os pontos de melhoria estão: disponibilidade do livro em todas as salas de aula no 

formato off-line (já providenciado); capacitação aos professores para melhor aproveitamento 

da plataforma; e do Google Meet Moderna, inclusão da resolução e do gabarito dos exercícios 

para algumas disciplinas. 

j. j. Em pesquisa realizada junto aos professores do EM, 59,4% (cinquenta e nove vírgula quatro 

por cento) foram totalmente favoráveis ao uso do livro e 40,6% (quarenta vírgula seis por 
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cento) foram favoráveis parcialmente; não houve percentual de professores contrários ao uso 

do modelo digital. 

 

24.2.1 Orientações da DEPA sobre a utilização do livro didático digital no SCMB 

Com base no relatório enviado pelo CMPA à Diretoria e considerando as observações colhidas 

durante as Visitas de Supervisão Escolar nos CM e nos encontros pedagógicos realizados em 2021, a 

Diretoria orienta o seguinte: 

a. os livros didáticos em vigor foram indicados em reuniões de revisão curricular realizadas em 

2019 e 2020, sendo obras referendadas por representantes das disciplinas por CM, sendo 

escolhidas com base na opinião da maioria dos docentes; 

b. a utilização do livro didático digital ficará restrita, primeiramente, ao Ensino Médio, e ao 9º 

ano/EF, a fim de se preservar a exploração sensorial e o objeto social que o livro físico 

representa para os alunos dos anos escolares do 6º aos 8º anos/EF; 

c. o uso de livros didáticos digitais no EM e no 9º ano/EF será autorizado como Projeto-piloto aos 

CM que assim optarem. Para tanto, deverão realizar as seguintes ações: 

✓ solicitar autorização à DEPA; 

✓ realizar pesquisa de opinião junto aos docentes sobre a proposta; se favorável ou 

desfavorável; 

✓ realizar pesquisa de opinião junto aos pais/responsáveis sobre a proposta; se favorável 

ou desfavorável; e 

✓ implantar o Projeto-piloto atendendo as condições acima descritas: customização, 

personalização, interatividade, oferta de versão física para os alunos que assim 

desejarem, gratuidade para alunos em situação de carência financeira. 

d. os conteúdos customizados e personalizados devem seguir as orientações constantes nos 

Planos de Sequências Didáticas e Planos de Execução Didática (PSD/PED), devendo estar 

alinhados ao Projeto Pedagógico (PP/SCMB 2021-2025). 

e. caso o CM adote o livro digital no EM e/ou no 9º ano/EF, deve ser detalhado no PGE/CM o seu 

Projeto-piloto. 

 

24.3 Relação de Livros Paradidáticos, por disciplina/ano escolar no CMB em 2022. 

No anexo "G”, consta a relação de livros/obras literárias a serem utilizados no CMB em 2022. Tais 

obras foram selecionadas tendo como referência a relação constante nas NPGE 2022, indicadas pelos CM 

e aprovadas pela DEPA. 

A relação de livros paradidáticos de Língua Portuguesa que anteriormente encontrava-se em seus 

Planos de Sequência Didática foi atualizada, sendo a versão constante nas NPGE 2022 a que está em vigor 

para 2022. 

Para a escolha do paradidático, deve ser considerada a adequação ao ano escolar, particularmente 

os livros destinados aos 6º e 7º anos. 

A relação de livros paradidáticos só será atualizada na próxima Reunião de Revisão Curricular. O 

CMB deverá escolher os constantes da lista prevista nas NPGE 2022. Não está autorizada ao CM a 

indicação de livros que não estejam contemplados na referida listagem. 
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CAPÍTULO 25 

ENSINO FUNDAMENTAL E NOVO ENSINO MÉDIO 

 

25.1 Contexto Legal 

A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma 

mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 

(oitocentas) horas para 1.400 (mil e quatrocentas) horas anuais, ampliadas (até 2022) e definindo uma 

nova organização curricular. 

A Resolução CNE/CEB Nº 3, de 21 de novembro de 2018 trouxe novas orientações e definições 

quanto à disposição de carga horária curricular a ser destinada aos anos do EM. 

Por ocasião das XXVIII e XXIX Reuniões do Conselho de Ensino da DEPA, em 2018 e 2019, 

respectivamente, e no Seminário de Educação da DEPA, também em 2019, foram apresentadas as 

necessidades de ajustes do currículo do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), em função das 

modificações constantes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Em 2020, foram realizadas atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem tratando sobre o tema, 

a partir dos debates promovidos pelos Grupos de Trabalho do Seminário de Educação e de debates 

promovidos durante a realização do XXX Conselho de Ensino da DEPA (CE/DEPA 2020), visando à 

atualização do Projeto Pedagógico do SCMB (PP/SACMB 2021-2025). 

Em 2021, foram implantadas as mudanças tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, 

com algumas adequações face à situação emergencial ainda vigente. 

No ensino médio, a oferta dos itinerários formativos foi realizada tanto no presencial quanto no 

ensino on-line, uma vez que os protocolos sanitários foram mantidos ao longo do ano letivo.  

Considerando ainda os reflexos da pandemia da covid-19 e as diferentes situações regionais em 

relação ao retorno presencial, vivenciadas em 2021, seguem as orientações da Diretoria para o ano de 

2022. 

25.2 Ensino Fundamental (EF) 

O funcionamento do EF no ano de 2022 seguirá o proposto no Projeto Pedagógico 2021-2025, 

assumindo um caráter mais formativo, atendendo às seguintes premissas: 
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Dentre as premissas apresentadas, destacamos as seguintes orientações: 

✓ média 6,00 (seis vírgula zero) para aprovação direta nas disciplinas, conforme descrito nas 

NAESCMB; 

✓ centralização da 2ª Avaliação de Estudo (AE) no EF; 

✓ manutenção da sistemática das Avaliações Parciais (AP); 

✓ alteração do cômputo das médias no trimestre (AE 60%+AP 40%); 

✓ inserção de produção textual na AE do 9º ano/EF; 

✓ fim da recuperação paralela e inserção da avaliação de recuperação ao final do trimestre; e 

✓ alteração nos percentuais de composição das Provas de Recuperação Final (PRF) 

►50%+25%+25% (3º, 2º e 1º TRI, respectivamente) dos trimestres. 

Todas as alterações e detalhamentos sobre avaliação serão descritos nas NAESCMB. 

O CM deverá cumprir a grade curricular referente ao EF que se encontra no anexo “C” das presentes 

normas. Para tanto, reiteramos as seguintes orientações: 

✓  utilizar os Planos de Sequências Didáticas (PSD) e Planos de Execução Didáticas (PED) atualizados 

nas revisões curriculares de 2019 e 2020, descartando os documentos anteriores, em especial os 

PSD de ARTE do 8º e 9º anos provisórios; os PSD e PED atualizados estão disponíveis na intranet 

da DEPA. 

 

25.3 Novo Ensino Médio (EM) 

O funcionamento do EM no ano de 2022 seguirá o proposto no Projeto Pedagógico 2021-2025, com 

adaptações, assumindo um caráter mais preparatório, atendendo às seguintes premissas: 

 

 

Dentre as premissas apresentadas, destacamos as seguintes orientações gerais: 
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✓  média 6,00 (seis vírgula zero) para aprovação direta nas disciplinas, conforme descrito nas 

NAESCMB; 

✓  avaliações com conteúdos cumulativos entre os trimestres e alteração da nomenclatura: 

todas passam a ser AVALIAÇÕES – 03 (três) por trimestre (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9); 

✓  montagem dos instrumentos avaliativos: A1, A4 e A7 - conteúdos da Formação Geral Básica 

(FGB), elaborados pelo CM; A2, A5 e A8 – conteúdos dos Itinerários Formativos (IF), elaborados 

pelos CM; A3, A6, A9 - questões da FGB, elaborados de forma centralizada pela DEPA; 

✓  permanência de oferta de itinerários formativos apenas para o 2º e 3º ano/EM; e 

✓  permanência de grade curricular do 1º ano/EM voltada para a Formação Geral Básica, com 

aprofundamento dos Objetos do Conhecimento em determinadas disciplinas para a sequência 

dos estudos no Ensino Médio. 

✓ composição das notas trimestrais: 

• média aritmética das A(n), para aprovação no ano letivo;  

• média aritmética entre as avaliações dos conteúdos da FGB (A1, A3, A4, A6, A7 e A9), para 

cômputo da classificação do Batalhão Escolar; 

✓ inserção de produção textual como disciplina (REDAÇÃO) em todos os anos escolares do EM, 

como conteúdo obrigatório dos Itinerários Formativos; 

✓ fim da recuperação paralela e inserção da avaliação de recuperação ao final do trimestre; 

✓ alteração nos percentuais de composição das Provas de Recuperação Final (PRF) 

►50%+25%+25% (3º, 2º e 1º TRI, respectivamente) dos trimestres, ao final das recuperações 

parciais. 

Todas as alterações e detalhamentos sobre avaliação serão descritos nas NAESCMB. 
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ÁREAS DO CONHECIMENTO DISCIPLINA 
CARGA-HORÁRIA 

(SEMANAL) 

Linguagens 

e Códigos 

Língua Portuguesa/Literatura 3h/a 

Redação 2h/a 

Arte 1h/a 

Inglês 2h/a 

Educação Física 2h/a 

Biologia 3h/a 

Física 4h/a 

Química 3h/a 

Geografia 2h/a 

História 2h/a 

Filosofia 1h/a 

Sociologia 1h/a 

Matemática Matemática 5h/a 

À disp. da DE ADE 2h/a 

Instr. Cívico-Militar ICM 1h/a 

Atividade Cívico-Militar ACM 1h/a 

Carga-Horária Total Obrigatória 35h/a 
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25.4 Formação Geral Básica (FGB) e Oferta dos Itinerários Formativos (IF) 

A configuração de um ensino médio mais preparatório aderindo às premissas apresentadas implica 

as seguintes ações para 2022: 

a. para o 1º ano/EM, carga-horária da FGB, com aprofundamento dos Objetos do Conhecimento 

para a sequência dos estudos no Ensino Médio; 

b. para os 2º e 3º anos/EM, carga-horária da FGB e oferta de 02 (dois) itinerários formativos: 

Itinerário Formativo Carreiras Militares (IF CaMil) e Itinerário Formativo Carreiras Universitárias 

(IF CaUni) 

c. grade horária semanal composta por 07 (sete) tempos, perfazendo um total de 35 (trinta e 

cinco) tempos semanais, sendo 21 (vinte e um) tempos destinados à BC+14 tempos destinados 

aos IF, conforme descrição abaixo: 

 

✓ FORMAÇÃO GERAL BÁSICA, agrupadas por áreas de conhecimento, perfazendo um total de 840 

(oitocentos e quarenta) h/a por ano letivo (carga-horária anual). O conteúdo da FGB é o previsto na Base 

Comum, com competências e habilidades “que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do 

Ensino Fundamental, a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles” 

(Inciso II, do art. 6º da Resolução CNE/CEB Nº 3, de 21 de novembro de 2018). 

• 1º Ano/EM 

A carga-horária destinada à disposição da Divisão de Ensino (ADE) destina-se à possibilidade de 

oferta de Orientação Educacional (OE) ou outra disciplina à escolha do CM, podendo as 2h/a serem 

fracionadas a critério do CM. 

• 2º e 3º ano/EM 
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ÁREAS DO CONHECIMENTO DISCIPLINA 
CARGA-HORÁRIA 

(SEMANAL) 

Linguagens  

e Códigos 

Língua Portuguesa/Literatura 3h/a 

Arte 1h/a 

Inglês/LEM(1) 1h/a 

Educação Física 2h/a 

Ciências da Natureza 

Biologia 2h/a 

Física 2h/a 

Química 2h/a 

Ciências Humanas 

Geografia 2h/a 

História 2h/a 

Filosofia 1h/a 

Sociologia 1h/a 

Matemática Matemática 2h/a 

Carga-Horária Total Obrigatória 21h/a 

 

✓ ITINERÁRIOS FORMATIVOS, ofertados por áreas de conhecimento/ formação profissional 

(itinerário formativo integrado), perfazendo um total de 560 (quinhentos e sessenta) h/a obrigatórias por 

ano letivo e até 160 (cento e sessenta) h/a complementares (carga-horária anual). 
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O conteúdo dos IF “possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar 

para o prosseguimento dos estudos ou para o mundo do trabalho” (Inciso III, do art. 6º da Resolução 

CNE/CEB Nº 3, de 21 de novembro de 2018). Define-se como itinerário formativo integrado os IF que 

combinam mais de uma área de conhecimento ou formação profissional. Em 2022, serão ofertados os 

seguintes IF: 

• Itinerário Formativo Carreiras Militares (IF CaMil): destinado à preparação para ingresso 

profissional nas escolas militares, com foco na EsPCEx. 

IF 

CAMIL 
DISCIPLINA CARGA-HORÁRIA (SEMANAL) 
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Língua Portuguesa p/Carreiras Militares 1h/a 

Redação 2h/a 

Inglês para Carreiras Militares 1h/a 

Matemática para Carreiras Militares 2h/a 

Física para Carreiras Militares 2h/a 

Química para Carreiras Militares 2h/a 

Geografia para Carreiras Militares 1h/a 

História para Carreiras Militares 1h/a 

Instrução Cívico-Militar 1h/a 

Atividade Cívico-Militar 1h/a 

TOTAL OBRIGATÓRIA 14h/a 
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CARGA-HORÁRIA COMPLEMENTAR 

Treinamento Físico (1) ou Eletiva (2) 2h/a 

Matemática (AVA) 2h/a 

CARGA-HORÁRIA GERAL 18h/a 

 

Notas:  

(1) ofertada presencial no contraturno; 

(2) ofertada presencial no contraturno ou não-presencial em EAD; e 

(3) ofertada não-presencial em EAD. 
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• Itinerário Formativo Carreiras Universitárias (IF CaUni): destinado ao aprofundamento 

das Áreas de Conhecimento, com foco na preparação universitária. 

IF 

CAUNI 
DISCIPLINA 

CARGA-HORÁRIA 

(SEMANAL) 
IT
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Tópicos Especiais em Língua Portuguesa/Estudos 

Literários 
1h/a 

Redação 2h/a 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) 1h/a 

Tópicos especiais em Ciências da Natureza 3h/a 

Tópicos especiais em Ciências Humanas 3h/a 

Tópicos especiais em Matemática 2h/a 

Instrução Cívico-Militar/Orientação Educacional 1h/a 

Atividade Cívico-Militar 1h/a 

TOTAL OBRIGATÓRIA 14h/a 

CARGA-HORÁRIA COMPLEMENTAR 

Eletiva (1)  4h/a 

CARGA-HORÁRIA GERAL 18h/a 

Notas: (1) ofertada presencial no contraturno ou não-presencial em EAD. 

O CMB deverá cumprir a grade curricular referente ao EM que se encontra no anexo “D” (1º 

ano/EM), “D1” (2º e 3º anos/EM) e “D2” (Itinerários Formativos) das presentes normas. Para tanto, 

reiteramos as seguintes orientações: 

1) utilizar os Planos de Sequências Didáticas (PSD) e Planos de Execução Didáticas (PED) 

atualizados nas revisões curriculares de 2019 e 2020, descartando os documentos anteriores; 

os PSD e PED atualizados serão disponibilizados na intranet da DEPA;  

2) utilizar os PED dos itinerários formativos, elaborados, como sugestão, pela DEPA/CM, a partir 

dos seguintes critérios: 

a) inserção dos Objetos do Conhecimento da disciplina previstos nos PSD não contemplados 

no PED da FGB; 

b) realização do aprofundamento dos Objetos do Conhecimento da disciplina contidos nos 

PSD; e 

c) inserção de detalhamento dos Objetos do Conhecimento que atendam as peculiaridades 

regionais do currículo. 

3) a disciplina de Arte será ministrada em todos os anos escolares do EM, como parte da 

Formação Geral Básica; 

4) a disciplina Inglês, prevista na Formação Geral Básica, passa a ser ofertada de forma seriada, 

conforme previsto no PSD/PED atualizado da disciplina no Ensino Médio; nos Itinerários 

Formativos, serão desenvolvidos tópicos especiais da disciplina, a partir dos PED elaborados 

em cada IF; 

5) a disciplina de Espanhol pode ser ofertada, a partir do 2º ano/EM, como disciplina eletiva 

(carga-horária complementar);  

6) comporão as disciplinas eletivas as atividades extraclasses ofertadas pelo CMB, com ementas 

detalhadas sobre seu funcionamento e sua carga-horária prevista, indicados nos PGE;  
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7) serão registradas no histórico escolar do aluno até 160h/a destinadas às disciplinas eletivas, 

por ano escolar, a partir do 2º ano/EM; 

8) as disciplinas eletivas são obrigatórias, podendo ser realizadas presencialmente ou em EAD, 

não computando, porém, grau para o boletim escolar, sendo sua avaliação realizada em 

caráter formativo, por meio de menção; e 

9) a escolha do material didático, tanto da Formação Geral Básica como para os itinerários, deve 

seguir as orientações previstas nestas NPGE/2022 sobre o tema. 

d. padronização e funcionamento dos itinerários formativos 

A fim de cumprir o previsto na Resolução CNE/CEB nº 3/2018 e garantir o cumprimento do 

Projeto Pedagógico do SCMB, os itinerários formativos ofertados em 2022 deverão seguir o mesmo 

modelo em todos os CM. 

O aluno do EM deverá optar, no momento da matrícula, por um dos itinerários disponíveis, a 

saber IF CaMil ou IF CaUni. 

As turmas do 2º e 3º ano/EM serão divididas por itinerários desde o primeiro dia de aula, 

devendo os IF serem cursados até o fim do ano escolar. Só será permitida a mudança de IF na próxima 

renovação de matrícula. 

Excepcionalmente, o CMRJ poderá utilizar a escolha das Armas como critério para a formação 

de turmas da FGB, ficando a formação das turmas de IF de acordo com a opção de itinerário escolhida 

pelo aluno.  

e. Distribuição das aulas em 2022 

As aulas presenciais devem ser distribuídas, semanalmente, com um dia específico para os 

conteúdos da FGB e dos IF.  

✓ 1º ano/EM: 35 tempos semanais, com 7 (sete) tempos de aula pela manhã. 

✓ 2º e 3º anos/EM: 35 (trinta e cinco) tempos semanais presenciais, sendo 21 tempos 

destinados à FGB + 14 tempos destinados aos IF pela manhã. Escolha do dia de ACM 

facultado ao CM. 

O quadro horário apresenta uma das possibilidades de configuração. 

Tempo SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

1º FGB FGB FGB IF IF (ACM) 

Reservado para 

avaliações, 

conforme calendário 

letivo. 

2º FGB FGB FGB IF IF 

3º FGB FGB FGB IF IF 

INTERVALO 

4º FGB FGB FGB IF IF 

5º FGB FGB FGB IF IF 

6º FGB FGB FGB IF IF 

7º FGB FGB FGB IF IF 

ALMOÇO 

8º 
 

Oferta de disciplinas eletivas 

presenciais ou em EaD 

 

9º 

10º 
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✓ Avaliações: centralizadas aos sábados, conforme calendário letivo; demais avaliações, a critério 

do CM, no contraturno. 

Não está autorizada a migração das aulas do turno regular para o AVA, mesmo que temporária, sob 

nenhuma justificativa. Os casos excepcionais devem ser submetidos à apreciação da DEPA. 

A apresentação das propostas para o oferecimento de itinerários formativos integrados, para os 

alunos do EM no ano de 2022 (2º e 3º anos), deve observar as seguintes recomendações: 

a. as disciplinas de cada itinerário serão detalhadas nos Planos de Execução Didática e devem 

seguir as orientações contidas no Caderno de Didática do SCMB, inclusive com a indicação de 

oportunidade de avaliação; 

b. as competências e habilidades a serem desenvolvidas nos PED/IF devem estar contidas nos 

PSD das Áreas de Conhecimento previstos para o Ensino Médio; e 

c. no aprofundamento previsto como critério para elaboração dos PED/IF, devem ser observadas 

as seguintes orientações: 

1) O detalhamento dos OC das disciplinas do IF Carreiras Militares deve ter como base os 

editais dos concursos das escolas militares, prioritariamente da EsPCEx. 

A disciplina Treinamento Físico Militar visa condicionar os alunos para o exame de preparação física 

dos respectivos concursos para ingresso nas escolas militares, ofertando orientações teóricas e práticas 

para as tarefas a serem realizadas: corrida, flexão de braços sobre o solo, abdominal supra e flexão de 

braços na barra fixa. 

2) O detalhamento dos OC das disciplinas do IF Carreiras Universitárias deve ter como base 

o aprofundamento/tangenciamento dos conhecimentos das áreas afins, a saber: 

a) Tópicos Especiais em Língua Portuguesa/Estudos Literários 

Visa à formação de leitores na perspectiva do letramento literário, aprofundando os 

conhecimentos das escolas literárias, indo além do reconhecimento de obras, autores e características 

isoladas dos movimentos literários. Para isso, devem ser exploradas as aulas que busquem, além da leitura 

e interpretação de textos, a realização de debates e seminários e a utilização de metodologias ativas de 

aprendizagem que estimulem a ampliar e a articular conhecimentos e competências leitoras de textos de 

esferas diversas de comunicação, com atenção especial à esfera literária. Com relação aos conteúdos 

trabalhados, eles devem envolver tanto os elementos literários – estruturas do texto poético, elementos 

da narrativa, intertextualidade etc. – como aqueles referentes aos autores expoentes em seus respectivos 

períodos literários. Como orientam os PCN+ (2002), é importante estimular nos alunos o desenvolvimento 

da cultura literária na perspectiva da intertextualidade e da interdisciplinaridade, permitindo o exercício 

da literatura acompanhada de outras linguagens – artes plásticas, música, entre outras – indo além do 

perfil estético e assumindo uma função utilitária da disciplina no contexto social. 

b) Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

Visa ao aprofundamento das línguas estrangeiras – Inglês ou Espanhol – a partir do 

desenvolvimento da competência comunicativa, assim como da competência plurilíngue e pluricultural, 

considerando as competências sociolinguística, gramatical e discursiva, à luz da interdisciplinaridade, da 

multimodalidade, do multiletramento e do multiculturalismo. 
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c) Tópicos Especiais em Ciências da Natureza (IF CT) 

A disciplina visa trabalhar essa área de conhecimento em uma perspectiva 

interdisciplinar e com ênfase nas metodologias ativas de aprendizagem. Para isso, devem ser exploradas 

as aulas práticas de laboratório, as aulas de campo, a realização de debates e seminários, a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (PBL) e a sala de aula invertida. Com relação aos conteúdos trabalhados, eles devem 

envolver tanto assuntos da atualidade como aqueles de natureza intrinsecamente interdisciplinar como 

os conceitos de energia, movimento, unidades e escalas, evolução, poluição, entre outros. É importante 

estimular nos alunos o desenvolvimento do raciocínio científico e do letramento científico, por meio da 

prática científica e da leitura e interpretação de diversos tipos de textos da área de conhecimento. A 

carga-horária da disciplina pode ser ministrada simultaneamente por professores das disciplinas afins – 

Biologia, Física e Química – de forma compartilhada ou compartimentada. 
 

d) Tópicos Especiais em Ciências Humanas  

A disciplina visa trabalhar essa área de conhecimento em uma perspectiva 

interdisciplinar e com ênfase nas metodologias ativas de aprendizagem. Para isso, devem ser exploradas 

as aulas de campo, a realização de debates e seminários, a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e a 

sala de aula invertida. Com relação aos conteúdos trabalhados, eles devem envolver tanto assuntos da 

atualidade como aqueles de natureza intrinsecamente interdisciplinar, a partir dos conceitos 

estruturadores da Área do Conhecimento como relações sociais, cultura, identidade, ética, trabalho, entre 

outros. É importante estimular nos alunos o desenvolvimento da pesquisa por meio de fontes 

bibliográficas, base de dados, estudo do meio, estudo de caso, permitindo a seleção de informações, a 

elaboração de hipóteses e o exercício da argumentação, da leitura e da interpretação de diversos tipos 

de textos da área de conhecimento. A carga-horária da disciplina pode ser ministrada simultaneamente 

por professores das disciplinas afins – Filosofia, Geografia, História e Sociologia – de forma compartilhada 

ou compartimentada. 

e) Tópicos Especiais em Matemática 

Visa ao estudo de resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não-

lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, 

inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, com ênfase nas 

metodologias ativas de aprendizagem. 

 

 

1. ITINERÁRIOS FORMATIVOS – os alunos do 2º e 3º anos EM deverão escolher entre dois percursos 

vocacionais:  

a. CARREIRAS MILITARES (CAMIL) 

− destinado à preparação para as provas das Escolas Militares (EsPCEX, AFA, EN, ITA, IME), 

com preferência para a EsPCEx e IME. 

b. CARREIRAS UNIVERSITÁRIAS (CAUNI) 

− destinado à preparação para a escolha vocacional universitária. 

Observações importantes: 

1) O aluno só poderá trocar de itinerário no início do ano letivo SEGUINTE. 

2) Os alunos do 1º ano EM, excepcionalmente em 2022, não escolherão o Itinerário Formativo. 

Haverá estudos e análise em 2022 sobre a possibilidade de oferta de IF para o 1º ano EM em 2023. 

RESUMO DO ENSINO MÉDIO SCMB PARA O ANO DE 2022 
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2. AVALIAÇÕES – em 2022, as avaliações do ENSINO MÉDIO serão assim realizadas: 

a. Média 6,0 (seis vírgula zero) para aprovação direta ao final do ano; 

b. Avaliações com conteúdos acumulativos para a A6 e A9; 

c. Inserção de prova de recuperação ao final do trimestre; 

d. Fim das avaliações parciais; 

e. Fim do Grau de Incentivo à Participação para o EM; e 

f. Realização de 03 (três) avaliações por trimestre com a seguinte estrutura: 

✓ Primeiras avaliações dos trimestres - A1/ A4/ A7 

Essas avaliações serão aplicadas ao longo dos respectivos trimestres, com datas a serem 

escolhidas pelos CM, nas seguintes condições:  

1) serão avaliados os objetos do conhecimento referentes à Formação Geral Básica, por 

disciplina; 

2) não será submetida à STE; 

3) ficará a cargo dos docentes/coordenadores de disciplina; 

4) a nota final das A1/A4/A7 será resultado da aplicação de, no mínimo, 02 (dois) 

instrumentos de avaliação diferentes – para disciplinas com mais de 02 (dois) tempos 

semanais; 

5) os instrumentos devem contemplar itens objetivos e discursivos, na proporção adequada 

aos objetos do conhecimento da disciplina nos respectivos trimestres; 

6) as disciplinas com 01 (um) tempo de aula semanal aplicarão apenas 01 (uma) avaliação; 

7) é facultado aos docentes a formulação de instrumentos multi/interdisciplinares; 

8) as coordenações do 1º ano e da Formação Geral Básica (FGB) deverão controlar essas 

notas; e 

9) os docentes deverão lançar a nota final das A1/A4/A7, por disciplina, no SGE. 

 

✓ Segundas avaliações dos trimestres - A2/ A5/ A8 

Essas avaliações serão aplicadas em 03 (três) manhãs (a serem escolhidas pelos CM) dentro 

da semana determinada pela DEPA no anexo “A1”, dessas NPGE e seguirão a modelagem dos Itinerários 

formativos escolhidos pelos alunos, nas seguintes condições: 

1) serão avaliados os objetos do conhecimento referentes aos Itinerários Formativos 

correspondentes; 

2) o itinerário CAMIL realizará uma avaliação nos moldes da prova da EsPCEx, com redação; 

3) o itinerário CAUNI realizará uma avaliação nos moldes da prova do ENEM e/ou 

vestibulares regionais isolados, por área de conhecimento, com redação; 

4) o 1º ano EM, em 2022, realizará essas avaliações na modelagem da EsPCEx/AFA; 

5) será submetida à STE; 
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6) será supervisionada pelas coordenações CAUNI e CAMIL, no caso dos 2º e 3º anos; ficará 

a cargo do coordenador do 1º ano, para este segmento; 

7) será aplicada na semana prevista no anexo “A1” das NPGE/SCMB/DEPA.  

8) estão mantidos o formato e as orientações constantes das NAESCMB. 

 

✓ Terceiras avaliações dos trimestres - A3/ A6/ A9 

Essas avaliações serão aplicadas aos sábados, já marcados no anexo “A1”, destas NPGE. 

Serão avaliações centralizadas pela DEPA e seguirão a modelagem ENEM – inclusive para o 1º ano em 

2022. 

Serão compostas pelos conteúdos cumulativos entre os trimestres.  

Suas características de montagem serão consolidadas em uma OS, com ênfase na quantidade 

de escores, duração e sequências didáticas contempladas. 
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CAPÍTULO 26 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, DE LITERATURA E DE REDAÇÃO 

 

A DEPA vem acompanhando os resultados do ENEM, do IDEB e da Prova DEPA e vem observando 

que a proficiência escritora e leitora dos alunos do SCMB precisa ser estimulada. Para isso é preciso 

aprimorar os processos de ensino-aprendizagem com vistas a melhorar o desempenho dos alunos. 

Segundo os Planos de Sequência Didática (PSD) de Língua Portuguesa, o ensino de Língua 

Portuguesa será desenvolvido numa perspectiva semântico-discursiva, priorizando o desenvolvimento 

das competências leitoras e escritoras, na perspectiva dos multiletramentos. Nesse sentido, o ensino da 

gramática não será desenvolvido somente numa perspectiva prescritiva, em que se enfatize o ensino 

meramente conceitual “das regras pelas regras”, mas também, enfocando a perspectiva linguístico-

textual da reflexão e do uso.  

A disciplina de Língua Portuguesa desenvolverá o estudo do texto e as produções textuais, segundo 

a abordagem dos diferentes gêneros textuais, na modalidade escolarizada, mediado pelo viés das 

sequências didáticas de aprendizagem (cf. SCHNEWLY & DOLZ, 2004) e das sequências/tipologias textuais 

(cf. BRONCKART, 1995; ADAM, 1995). 

A DEPA recomenda, pois, que, em 2022, as equipes de Língua Portuguesa sigam as seguintes 

orientações para o desenvolvimento da leitura e da escrita no âmbito dos Colégios Militares: 

a. Em cada trimestre deverá ser OBRIGATÓRIA a leitura de 02(dois) livros paradidáticos. A DEPA 

tem observado que há indicações de livros com temáticas e abordagens polêmicas. Para isso, 

no Plano de Sequências Didáticas há uma lista de livros paradidáticos já indicados pelos CM e 

que constam dos anexos “F” e “G” para aquisição pelos responsáveis. Não será admitida a 

indicação de livros paradidáticos que não constem da relação apresentada. O capítulo 24 das 

presentes normas traz orientações específicas sobre o tema “Material Didático no âmbito do 

SCMB.” 

b. Em face da extrema necessidade, as AP - do 6º ao 9º ano EF- deverão ser oriundas 

obrigatoriamente da composição de 03 (três) notas:  

1) Elaboração de duas redações, com reescritura obrigatória das duas. Os PSD apresentam 

uma grade de correção de redação que deve ser utilizada por todos os CM; e 

2) Elaboração de uma terceira AP que será desmembrada da seguinte forma: 

✓ 30% (trinta por cento) do valor total destinada à atividade desenvolvida com o livro 

paradidático 01 (um) do trimestre. 

✓ 30% (trinta por cento) do valor total destinada à atividade desenvolvida com o livro 

paradidático 02 (dois) do trimestre; e  

✓ 40% (quarenta por cento) destinada às atividades desenvolvida com os OC referentes 

à análise linguística (gramática). 

c. As AE de Língua Portuguesa do 9º ano EF deverão conter a elaboração de produção textual. 

d. A disciplina de REDAÇÃO, inserida no Ensino Médio, deverá promover a escrita de um total de 

06 (seis) redações por trimestre, assim distribuídas: 

✓ 03 (três) redações produzidas durante as aulas da disciplina no trimestre; e 
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✓ 01 (uma) redação inserida em cada uma das 03 (três) avaliações (A) previstas para o 

trimestre. 

e. A disciplina de Língua Portuguesa/Literatura, no Ensino Médio, deverá promover a leitura de 

02 (dois) livros LITERÁRIOS CLÁSSICOS, relacionados à escola literária que for objeto do 

conhecimento no trimestre.  

f. A disciplina de REDAÇÃO poderá promover a leitura de livros paradidáticos desde que esses 

estejam na lista de paradidáticos constantes do PSD do Ensino Médio. 

g. O uso de plataformas para a elaboração da “escrita” é bem-vindo, no entanto, requer cautela 

e cuidado. Para o Ensino Médio é interessante, mas para o Ensino Fundamental, a presença e 

a devolutiva das observações do docente são imprescindíveis. 

Considerando que a perspectiva dos multiletramentos é a base do currículo escolar no SCMB, e 

conforme consta nas Normas Educacionais e no Projeto Pedagógico, os docentes de todas as disciplinas 

poderão acrescentar dois escores às questões discursivas para serem descontadas as inadequações 

linguísticas referentes à correção gramatical e à coerência com o solicitado na questão. Tal orientação já 

consta das Normas de Avaliação Escolar no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil (NAESCMB). 

O Apoio Pedagógico poderá dividir as suas turmas por níveis de letramento na escrita. A Seção 

de Ensino da DEPA procederá às orientações devidas aos CM que assim o desejarem fazer. 

26.1 Temas para serem trabalhados nos trimestres 

Ao longo dos últimos anos, por ocasião das VSE e VFC e da análise da documentação, foi observada 

a recorrência de temáticas e de textos que não estavam alinhados ao Projeto Pedagógico do SCMB. Nesse 

sentido, a partir das contribuições dos CM, a DEPA decidiu padronizar temas para as atividades dos 

docentes referentes à elaboração de Projetos, Avaliações e outras práxis. 

A tabela abaixo apresenta as temáticas disponíveis em 2022 para os anos escolares do EF e do EM. 

Essas temáticas deverão ser empregadas para a elaboração de produção textual, debates em sala e 

elaboração de avaliações. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Respeito às diferenças Desafios da inclusão Vícios e virtudes 

Educação financeira e consumo 
Crise hídrica e escassez de 

água 
Solidariedade 

Valorização da vida 
Biodiversidade e 

Qualidade de vida 
Meio Ambiente 

Amizade História de Vida Valorização das Tradições 

Valorização da vida animal Conectividade Corpo e Movimento 

Aquecimento Global Descartes e Lixos O desafio da sustentabilidade 

Profissões Riquezas do Brasil 
Avanços tecnológicos e 

sociedade 
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26.2 Recomendações quanto ao uso da norma culta da Língua Portuguesa 

Conforme orientado no DIEx nº 167-Seç Ens/DEPA, de 5 de abril de 2021, reiteramos as orientações 

quanto ao uso da norma culta da Língua Portuguesa que deve ser o registro linguístico a ser empregado 

em todas as atividades docentes a serem exercidas nos Colégios Militares. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, prevê, em seu Art. 26, que o 

estudo da língua materna é previsão legal nos currículos das escolas brasileiras: 

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

da clientela. 

§ 1 Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática [...]. 

 

Ressalta-se, ainda, que a obrigatoriedade do ensino de língua materna nas escolas está presente na 

própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), permitindo a aprendizagem das línguas indígenas somente 

àquelas comunidades como forma de valorização de sua cultura: 

 

“Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República 

Federativa do Brasil [...] 

Art. 210. § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem.” 
 

Considerando a finalidade preparatória e assistencial do SCMB e de todo o alinhamento didático-

pedagógico e administrativo que deve haver com o Projeto Pedagógico, o corpo profissional (agentes de 

ensino, agentes administrativos, corpo docente e demais profissionais) envolvido na prática educativa, 

escolar e cotidiana dos Colégios Militares deve ser orientado a que suas ações sejam pautadas no registro 

formal (linguagem culta) da Língua Portuguesa, principalmente quando esse trato for referente à família 

e aos alunos. 

É preciso sublinhar que o SCMB tem compromisso com a preparação dos alunos para a vida, 

entendida numa exegese humanista e numa perspectiva strictu, bem focada nas missões da escola, de 

preparar os alunos para as diversas avaliações que serão realizadas ao final da educação básica, 

principalmente, no final do ensino médio. 

Sobre essas avaliações, cabe destacar que todas elas se pautam na avaliação do uso na norma 

padrão da língua, como se pode verificar, por exemplo, nas competências para a correção da redação no 

ENEM, constante da cartilha do INEP destacada abaixo: 

1. Domínio da escrita formal da língua portuguesa 

É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de 

ortografia, como acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras 

maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Ainda são analisadas a 
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regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, 

paralelismo, emprego de pronomes e crase. 

São seis níveis de desempenho: 

200 pontos 
Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha 
de registro. Desvio gramaticais ou de convenções da escrita serão eceitos somente como 
excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência 

160 pontos 
Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de 
registro, com poucos desvios gramaticais e da convenções da escrita. 

120 pontos 
Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha 
de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

80 pontos 
Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de 
escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

40 pontos 
Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha 
de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

0 pontos Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 

(fonte: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/418-enem-946573306/81381-conheca-as-cinco-

competencias-cobradas-na-redacao-do-enem. Acesso em 30/03/21 . 

O Manual de Redação da Presidência da República (2018) também orienta os integrantes da 

administração pública a zelarem pelo uso da linguagem formal em seus textos e comunicações: 
 

As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, 

obedecer a certas regras de forma (BRASIL, 2015a). Isso é válido tanto 

para as comunicações feitas em meio eletrônico (por exemplo, o e-mail, o 

documento gerado no SEI! o documento em html etc.), quanto para os 

eventuais documentos impressos. 
 

Ao longo do ano de 2019, durante as Visitas de Supervisão Escolar, esta Diretoria orientou os CM a 

informar aos seus docentes o que se segue: 

 

É importante sublinhar que todas as metas buscam a projeção do 

CM numa perspectiva atualizada e atenta às necessidades de uma 

geração de estudantes, antes de tudo, porém, balizados pelo 

compromisso com a formação de cidadãos de bem. Nesse sentido, todos 

os integrantes do CM precisam estar cientes e conscientes de que todo 

Projeto Pedagógico está diretamente relacionado com a Filosofia da 

Instituição com a qual se vincula, e, por conseguinte, estes agentes 

encontram-se compromissados com a Instituição que se encontra por 

detrás desse Projeto, qual seja, o Exército Brasileiro (EB). 

A DEPA orienta ao CM que esclareça aos seus integrantes que o trabalho desenvolvido por meio 

do Projeto Pedagógico está fortemente calcado nos valores e tradições do EB; na inserção participativa 

da família e no desenvolvimento de competências e habilidades. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/418-enem-946573306/81381-conheca-as-cinco-competencias-cobradas-na-redacao-do-enem.%20Acesso%20em%2030/03/21
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/418-enem-946573306/81381-conheca-as-cinco-competencias-cobradas-na-redacao-do-enem.%20Acesso%20em%2030/03/21
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Sobre a abordagem pedagógica atualmente vigente no SCMB, é 

preciso destacar que a proposta didático-metodológica dos 

multiletramentos, qual seja, do desenvolvimento da leitura e da escrita 

em/por todas as disciplinas escolares, é uma das premissas fundamentais 

a serem seguidas por todos os agentes de ensino. Considerando que o 

trabalho com leitura e escrita colaboram para o desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno, cabe ratificar a orientação de que o 

trabalho de formação discursiva de todas as disciplinas deve estar 

comprometido com o Projeto Pedagógico da escola. Nesse sentido, é 

preciso destacar que a liberdade de cátedra nunca foi plena, sempre foi 

relativa e balizada pelo Projeto Pedagógico. Por este motivo a Divisão de 

Ensino, por meio da Supervisão Escolar, precisa estar atenta ao 

planejamento e desenvolvimento dos Objetos do Conhecimento e de 

todos os projetos que são elaborados de forma a potencializar o currículo 

escolar. 

Isto posto, é preciso destacar que as observações constantes 

podem ratificar as ações em andamento, destacar oportunidades de 

melhoria, e iniciativas que se mostram promissoras para o 

aperfeiçoamento do novo processo metodológico. 

No tocante à comunicação entre docentes/agentes de ensino e alunos, destaca-se que em TODOS 

os Planos de Sequência Didática existe a orientação, constante dos eixos cognitivos, de "I. Dominar 

linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 

artística e científica.". Para que essa competência seja desenvolvida, é fácil inferir que o registro que deve 

ser empregado no/pelos Colégios Militares é o registro formal / norma culta. 

Cabe destacar o amparo legal e constitucional já citados anteriormente e o disposto na resolução 

CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada), mais 

especificamente na apresentação da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, em seu art. 11, que 

estabelece o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de homologação da BNCC, para que seja 

implementada a referida adequação curricular da formação docente. 

Essa demanda da Lei e do parecer citados acima, versando sobre a Formação Continuada de seus 

professores, já é uma prática reiterada no âmbito dos Colégios Militares. Mesmo assim, cumpre relembrar 

que o Sistema Colégio Militar do Brasil, desde 2014, vem implementando uma série de iniciativas de 

formação continuada entre os seus profissionais integrantes, principalmente os docentes e agentes de 

ensino que lidam com a formação de crianças e adolescentes. 

Nesse sentindo, e buscando contribuir com a formação dos docentes do SCMB, recuperamos o 

constante da referida legislação (grifo nosso): 

Art. 6º Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica, são fundamentos 

pedagógicos da formação continuada de docentes da Educação Básica: 

I - Reconhecimento das instituições de ensino que atendem à 

Educação Básica como contexto preferencial para a formação de 

docentes, da sua prática e da sua pesquisa; 
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II - Desenvolvimento permanente das competências e habilidades 

de compreensão, interpretação e produção de textos de complexidade 

crescente, pelo menos em língua portuguesa, tendo como base o 

domínio da norma culta; 

III - Desenvolvimento permanente das competências e habilidades 

de raciocínio lógico-matemático, ou seja, conhecimento sobre números e 

operações, álgebra; geometria, grandezas e medidas, e probabilidade e 

estatística; 

IV - Desenvolvimento permanente tanto do conhecimento dos 

conceitos, premissas e conteúdos de sua área de ensino, quanto do 

conhecimento sobre a lógica curricular da área do conhecimento em que 

atua e das questões didático-pedagógicas (como planejar o ensino, criar 

ambientes favoráveis ao aprendizado, empregar linguagens digitais e 

monitorar o processo de aprendizagem por meio do alcance de cada um 

dos objetivos propostos), mantendo o alinhamento com as normativas 

vigentes e aplicáveis quanto às expectativas de aprendizagem; 

V - Atualização permanente quanto à produção científica sobre 

como os alunos aprendem, sobre os contextos e características dos alunos 

e sobre as metodologias pedagógicas adequadas às áreas de 

conhecimento e etapas nas quais atua, de forma que as decisões 

pedagógicas estejam sempre embasadas em evidências científicas que 

tenham sido produzidas, levando em conta o impacto de cada tipo de 

determinante nos resultados de aprendizagem dos alunos e das equipes 

pedagógicas; 

VI - Desenvolvimento permanente da capacidade de 

monitoramento do aprendizado próprio e dos alunos, como parte 

indissociável do processo de instrução, a qual, consideradas as 

expectativas de aprendizagem, possibilita o diagnóstico de lacunas e a 

aferição de resultado, além das necessárias correções de percurso; 

VII - Desenvolvimento de capacidade gestora (gestão inclusiva e 

democrática) de equipes, instituições e redes de ensino, de forma a 

construir e consolidar uma cultura institucionalizada de sucesso e eficácia 

escolar para todos os alunos e membros das equipes, levando em 

consideração as características institucionais, as normativas, os 

costumes, o contexto sociocultural das instituições e das redes de ensino, 

bem como a sua clientela e o seu entorno; (...) 
 

Por fim, a Diretoria enfatiza que todos os docentes, agentes de ensino, agentes da administração e 

demais profissionais envolvidos com a prática escolar e educativa nos Colégios Militares atentem para o 

uso e o ensino da NORMA CULTA DA LÍNGUA PORTUGUESA em todas as suas produções de 

documentos, de aulas e de atividades, não sendo admissível a comunicação por meio de variantes 

linguísticas ou do registro coloquial da Língua Portuguesa. 
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CAPÍTULO 27 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

27.1 Introdução 

A pesquisa científica no âmbito do SCMB é uma realidade que vem se consolidando ao longo do 

tempo, tendo em vista o engajamento de inúmeros docentes e alunos, que participam ativamente das 

feiras de ciências nos Colégios Militares, bem como da FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), 

pois vem servindo de estímulo ao jovem cientista, que todo ano ocorre na Universidade de São Paulo uma 

grande mostra de projetos com trabalhos premiados. Neste contexto, ressalta-se a exposição de trabalhos 

científicos de alta envergadura no Desafio Global do Conhecimento, evento que ocorre anualmente sob 

coordenação da DEPA.  

27.2 Objetivos 

O Programa de Iniciação Científica tem o objetivo de propiciar ao aluno entrar em contato com 

interessantes questões no ramo das Ciências, ampliando o seu conhecimento científico e preparando-o 

para um futuro desempenho profissional e acadêmico. No programa, o estudante poderá desenvolver 

algumas habilidades tais como: sistematização, generalização, analogia e capacidade de aprender por 

conta própria ou em colaboração com os demais. Nesse processo, o aluno receberá orientações de um 

professor, muitas vezes participando de encontros coletivos em grupos de estudos ou laboratórios, para 

aprofundar os conhecimentos em determinada área do conhecimento, conhecer metodologias e técnicas 

para propor novas análises ou descobertas, desenvolvendo o seu raciocínio crítico.  

O maior propósito do programa é despertar a vocação científica do discente, além de incentivar o 

surgimento de talentos dentre os estudantes do Ensino Médio (EM) do SCMB, mediante sua participação 

em atividades de pesquisa científica básica. 

27.3 Funcionamento 

O Programa de Iniciação Científica no SCMB buscará contar com a cooperação das Instituições de 

Ensino Superior Públicas, por meio da elaboração de instrumento de parceria para fomento de projetos 

de pesquisa nos Colégios Militares.  

A concepção do Programa terá as seguintes etapas: 

1ª Etapa: elaboração do edital do Programa de Iniciação Científica para o Ensino Médio no 

Sistema Colégio Militar do Brasil (PIBIC – EM – SCMB) pelo DECEx. 

2ª Etapa: elaboração dos Acordos de colaboração não onerosos firmados entre a IES pública e 

os CM com aprovação do DECEx. 

3ª  Etapa: elaboração dos Projetos de pesquisa (planos de trabalho) por um professor doutor de 

cada Colégio Militar do SCMB. Esses docentes serão os orientadores educacionais e encarregados de 

selecionar os alunos para participarem da iniciação científica, atendendo aos seguintes requisitos: 

✓ Alunos dos 1º e 2º anos do EM interessados em participar no programa que tenham 

disponibilidade; 

✓ Frequência escolar do aluno superior a 80% (oitenta por cento);  

✓ Média geral do aluno em cada uma das disciplinas de Matemática, Física, Biologia e Química 

igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero); 
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✓ Comportamento do aluno igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero); e 

✓ Carga horária para realização da iniciação científica de 06 (seis) horas semanais no contraturno, 

de acordo com a disponibilidade. 

4ª Etapa: apresentação de um relatório parcial do desenvolvimento do projeto de pesquisa da 

iniciação científica sob responsabilidade do supervisor educacional de cada CM, após seis meses do início 

da iniciação científica e outro ao final à DEPA. 

5ª Etapa: emissão de certificados de participação aos alunos e docentes ao final do projeto com 

duração total de 08 (oito) meses. 

6ª Etapa: elaboração e submissão de artigo científico sobre os resultados do projeto de iniciação 

científica, para publicação em revista científica online a ser disponibilizada na plataforma EB 

Revistas. 

27.4 Realização do Programa nos Colégios Militares. 

Os CM estarão autorizados a participar do programa de iniciação científica ao longo de 2022, após 

publicação do edital do programa e submissão à DEPA das seguintes informações: 

 

CM PARA A DEPA 

Até o dia 19 MAR − Acordos de colaboração não onerosos firmados entre a IES pública e os CM 

Até o dia 30 MAR 

− Projetos de pesquisa (planos de trabalho) elaborados por um professor 

doutor de cada Colégio Militar do SCMB 

− Relação dos alunos selecionados para participação no programa. 

 

DEPA PARA O CM  

Até o dia 30 ABR 
− Aprovação do Diretor por meio de OS a ser confeccionada, regulando a 

coordenação remota do programa; 

CM 

A partir de MAIO − Realização do programa de iniciação científica no CMB. 

 

CAPÍTULO 28 

O CORPO DE ALUNOS E A INTERFACE COM A DIVISÃO DE ENSINO 

 

28.1 Considerações Iniciais 

O Corpo de Alunos (CA) possui atribuições específicas que se encontram reguladas no Regulamento 

dos Colégios Militares (EB10-R-05.173) e no Regimento Interno dos Colégios Militares (RI/CM). Além do 

previsto nesses documentos, o CA constitui-se num forte aliado para as ações pedagógicas, pelo fato de 

estar atuando fortemente no desenvolvimento das competências atitudinais dos alunos, para isso 

desenvolverá suas atividades centradas no eixo disciplina - afeto – hierarquia. 
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Nesse sentido, algumas atividades desenvolvidas pelas Companhias de Alunos deverão estar mais 

interligadas com a prática docente para alcançar o efeito escola esperado, buscando colaborar para o 

despertar para a Carreira das Armas e, principalmente, para o Projeto Valores. 

A partir de 2018, nas Visitas de Supervisão Escolar, a Seção de Ensino da DEPA passou a 

supervisionar as Companhias de Alunos para observar o andamento das atividades desenvolvidas. Nesse 

sentido, orienta-se que os militares designados para trabalharem no CA devam apresentar o perfil 

adequado à educação básica e, se monitor, ter realizado o curso de capacitação Estágio Setorial de 

Monitores (ESM). 

 

28.2 Capacitação do Comandante do Corpo de Alunos, dos Comandantes das Companhias de Alunos e 

dos Monitores 

Diferente das escolas de formação militares, onde os instrutores lidam com alunos que são 

militares, nos Colégios Militares, os alunos não são militares. Os alunos nos CM encontram-se sob a égide 

de um Projeto Pedagógico cujo cerne repousa nos valores e tradições do Exército Brasileiro e cujos 

parâmetros pedagógicos se vinculam à legislação educacional brasileira. 

Por esse motivo, os militares designados para essas funções necessitam não só ter a qualificação 

funcional, mas possuir, inclusive, o perfil adequado para lidar com crianças e adolescentes. Estar no Corpo 

de Alunos não significa lidar apenas com a parte administrativa e disciplinar da formação dos discentes, 

mas também com o desenvolvimento de valores e atitudes, principalmente, para o incentivo à Carreira 

das Armas. 

O Corpo de Alunos, em conjunto com a Divisão de Ensino, deverá planejar Estágios de Atualização 

Pedagógica (EstAP) específicos para a promoção da Formação Continuada de seus integrantes. Esses 

EstAP deverão acontecer uma vez a cada trimestre, e buscarão explorar um dos seguintes temas sugeridos 

abaixo: 

✓ O perfil comportamental das diferentes faixas etárias dos alunos dos EF e EM; 

✓ Lidando com problemas de drogas nas escolas; 

✓ Dificuldades de Aprendizagem e Transtornos – características comportamentais dos alunos 

com TDAH, TOD, dentre outros; 

✓ Características comportamentais dos alunos com Transtorno do Espectro Autista; 

✓ Iniciação à Linguagem Brasileira de Sinais – base preliminar; 

✓ Procedimentos de “Revista’ em alunos; e 

✓ Desvendando o Marco Situacional do CMB por meio do perfil sócio-histórico dos alunos dos 

CM: estatística de mudanças por conta das transferências dos pais, trocas de escolas, 

realidade escolar brasileira: distância casa-escola; dentre outros. 

Ao final de cada EstAP, o Corpo de Alunos deverá elaborar um relatório em que constará a 

consolidação de uma Pesquisa de Opinião a ser preenchida pelos seus integrantes durante o evento.  

Além dos Estágios de Atualização Pedagógica, a cargo do CMB, a DEPA proporcionará as seguintes 

formações continuadas em serviço: 
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1. Capacitação dos Comandantes do CA e Comandantes de Companhia de Alunos - A DEPA 

disponibilizará, em 2022, capacitação para os Comandantes de Corpos de Alunos e 

Comandantes de Companhias de Alunos, com objetivo de orientá-los para o desempenho de 

suas funções. 

A capacitação será inteiramente on-line, ministrada através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da DEPA, com a duração de 06 semanas.  

Ao final da capacitação, os oficiais deverão elaborar um Projeto Final, no qual selecionarão a 

ocorrência disciplinar mais relevante entre os alunos e construirão uma proposta de intervenção para 

trabalhar o problema. 

2. Capacitação dos Monitores de Alunos - A DEPA coordena o Estágio Setorial de Monitores (ESM) 

que busca capacitar os militares que desempenharão ou já desempenham o papel de monitor 

de alunos.  

Coordenado pela Seção de Ensino da DEPA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os 

militares designados para atuarem como monitores recebem atualização em temas referentes à 

legislação brasileira, às normas educacionais do SCMB, a aspectos pedagógicos e psicológicos dos alunos. 

Os tutores serão militares ou professores civis, selecionados pela DEPA, de preferência com 

graduação e/ou especialização nas disciplinas ministradas, com conhecimento do Sistema Colégio Militar 

do Brasil e que cultuem e externem os valores do Exército Brasileiro. 

Deverão participar do ESM, obrigatoriamente: 

✓ os militares do EB designados para desempenhar a função de monitores nos CM, que se 

encontrem há mais de dois anos afastados da atividade de ensino, e 

✓ os militares de outras Forças Armadas ou Forças Auxiliares que chegarem ao CM para 

exercer tal atividade.  

O ESM será realizado em 03 (três) momentos distintos: o primeiro a distância, pelo AVA; o 

segundo presencial, de forma descentralizada nos CM, sob a responsabilidade das Seções 

Psicopedagógicas e o terceiro, de forma presencial e centralizada em local a ser definido posteriormente 

pela DEPA. Trata-se de um estágio que demanda leitura de documentos e avaliações ao final de cada 

módulo. Nesse sentido, os CM deverão disponibilizar aos militares inscritos, 02 (duas) horas diárias de 

estudo, durante o expediente, para realização das atividades propostas. Os horários disponíveis deverão 

ser publicados em boletim interno. 

As Seções Psicopedagógicas deverão atuar junto ao Corpo de Alunos para prover condições a 

fim de que os estagiários estudem e desenvolvam as atividades e avaliações previstas. As Seções 

Psicopedagógicas, na figura do seu chefe ou de militar designado para tal, farão a ligação entre os 

estagiários e a Seção de Ensino da DEPA. 

Para 2022, orienta-se que o Corpo de Alunos e as Companhias de Alunos providenciem: 

✓ termo de autorização de direito de imagem dos alunos para fins de atividades didáticas e 

divulgação do conhecimento por parte do SCMB e do EB, conforme anexo “V” do PGE; 

✓ termo de autorização para uso individual dos armários, conforme anexo “X” do PGE; 
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✓ para os 6º e 7º anos deve ser estimulada a elaboração de um informativo escolar que 

reforce atitudes positivas dos alunos e orientem quanto àquelas que não são aceitas pelo 

SCMB. Relembrem a importância do SIGAWEB/ SInCoMil, os canais de acesso com o CM. 

Esse informativo deve relembrar as informações gerais a respeito de: datas de reunião de 

pais e mestres, entrega de boletins, agendamento para conversa, uniformes a serem 

utilizados nas formaturas etc.; e 

✓ no caso dos 6º e 7º anos, as primeiras ocorrências disciplinares dos alunos deverão ser 

orientadas por meio de atividades reflexivas e atitudinais. Como o aluno é novo e imaturo, 

orienta-se que as Companhias de aluno, juntamente com as Seções Psicopedagógicas, 

trabalhem a parte atitudinal dos alunos na aplicação de medidas disciplinares. 

Por esse motivo, reitera-se que o CA deverá estreitar os laços de trabalhos junto à Divisão de 

Ensino, principalmente com a Seção Psicopedagógica, já que o trabalho desenvolvido por este segmento 

é de grande importância para o processo educacional.  

Os Comandantes de Companhia deverão participar das reuniões de coordenação de ano letivo 

a que se vinculam suas companhias para conhecer o trabalho dos docentes, colaborar com as atividades 

educacionais do CM e socializar as informações a respeito dos alunos.  

Os Comandantes de Companhia deverão estar atentos ao anexo “A” das Normas de 

Psicopedagogia Escolar do Sistema Colégio Militar do Brasil (NPEEB/SCMB), para desenvolver projetos 

que tratam da educação em valores, em ação conjunta à Seção Psicopedagógica. 
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CAPÍTULO 29 

PROJETO PEDAGÓGICO DO SCMB 

 

29.1 Introdução 

A Portaria DECEx/ C Ex Nr 220, de 14 de junho de 2021 (EB: 64445.007240/2021-21) aprovou a 

Diretriz que define o Projeto Pedagógico do Sistema Colégio Militar do Brasil: 2021-2025, (PP/SCMB - 

EB60-D-08.001), 2ª Edição, 2021. 

O presente capítulo objetiva atualizar os CM quanto ao Projeto Pedagógico do Sistema Colégio 

Militar do Brasil (PP/SCMB 2021-2025) que se encontra em vigor: 

a. a versão editada, enviada pelo DIEx Nr 327-SSeç Plj Pdg/Seç Ens/DEPA – CIRCULAR, de 12 de 

julho de 2021, deve ser disponibilizada no site do CM, no formato PDF, bem como o link para 

acesso à publicação digital: https://www.calameo.com/read/00678022843f7cd9170d2 

b. a versão editada (consumível) também está disponível no site da DEPA; 

c. a versão publicada no BE Nr 25, de 25 de junho de 2021, está disponível na intranet da Diretoria 

para divulgação interna do SCMB; 

d. os Marcos Operacionais (M Op) de cada CM também estão disponibilizados na intranet da 

DEPA, também para controle e divulgação interna do SCMB. 
 

29.2 Pontos principais do PP/SCMB 2021-2025 

São os seguintes os pontos principais definidos no PP/SCMB 2021-2025.  

O PP/SCMB se encontra dividido em três marcos, a saber: 

1. Marco Conceitual (ou Filosófico): expressa os fundamentos teórico-metodológicos do Sistema, 

ou seja, aquilo que a Instituição (Exército Brasileiro) entende como sendo seu ideal de aluno, 

conteúdo, recursos diversos (humanos, materiais e simbólicos), abordagem pedagógica etc.; 

2. Marco Situacional (ou Referencial): identifica, explicita e analisa os problemas, necessidades e 

avanços presentes na realidade social, política, econômica, cultural, educacional e suas 

influências nas práticas educativas da escola; e 

3. Marco Operacional: apresenta as propostas e linhas de ação, enfrentamentos e organização 

da escola para a aproximação do ideal delineado pelo Marco Conceitual. 

Para o quinquênio 2021-2025, o desafio é projetar o SCMB para um cenário de vanguarda 

educacional sempre fundamentado nos valores e nas tradições do Exército Brasileiro, sua Instituição 

mantenedora. Ao falar do Exército Brasileiro, reportamo-nos a uma Instituição ‘Braço Forte, Mão Amiga’, 

que tem na força de seu braço o dever de defender a soberania brasileira, e na sua mão, a valorização de 

uma geração que é forjada – desde os Colégios Militares até as Escolas de Formação Militar- para 

prosseguir como cidadãos patriotas e cônscios de seus ideais. 

O PP/SCMB possui um único Marco Conceitual, como direção geral para o desenvolvimento dos 

CM; um único Marco Situacional, que avalia o posicionamento de cada Colégio em relação às expectativas 

estabelecidas e quatorze Marcos Operacionais, que refletem o planejamento de cada CM para o alcance 

da missão geral do PP/SCMB. 

https://www.calameo.com/read/00678022843f7cd9170d2
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O Marco Conceitual foi discutido pelos CM junto à DEPA ao longo de 2019 – 2020; nesse último 

ano, por meio de Grupos de Trabalhos temáticos e de uma edição virtual do Conselho de Ensino da DEPA 

para decisões preliminares e norteadoras da revisão e da elaboração das novas metas, sendo sua redação 

final consolidada pelo Diretor de Ensino Preparatório e Assistencial. 

O Marco Situacional, apurado em 2020, e as orientações (premissas) para a elaboração dos Marcos 

Operacionais de cada CM elencam e detalham as metas a serem alcançadas no quinquênio 2021-2025, 

sintetizadas no quadro abaixo. 

 

2021-2025 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS CM 

1 
Atingir, no máximo, o efetivo de até 30 (trinta) Alunos por sala, em todas as salas de aula do 

Colégio. 

2 Possuir as dependências/instalações listadas no Marco Situacional.  

3 
Ampliar e padronizar a utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem nos Colégios 

Militares. 

4 Acompanhar os índices de reprovação em todos os anos letivos.  

5 

Planejar e executar estratégia específica para o combate ao fracasso escolar na área de 

conhecimento “Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, com destaque para a 

disciplina de Matemática.  

6 
Consolidar a implantação da BNCC, ofertando itinerários formativos no Ensino Médio de forma 

progressiva. 

7 Aumentar os índices de inscrição e de aprovação no concurso para a EsPCEx e para o IME. 

8 
Adequar-se à acessibilidade e à educação especial e inclusiva, conforme calendário específico.  

9 

Monitorar os indicadores de avaliação de larga escala nacionais (ENEM/IDEB) como uma 

ferramenta estatística para aprimorar e aperfeiçoar as ações voltadas para o Projeto Pedagógico 

do SCMB.  

PERFIL DOCENTE/AGENTE DE ENSINO 

10 
Aperfeiçoar o Ensino por Competências, a partir da aprendizagem mediada por tecnologias 

digitais. 

11 Avaliar o desempenho e atuação docente, a partir do rendimento escolar discente. 

12 
Integrar o Corpo de Alunos com a Divisão de Ensino no desenvolvimento das competências 

atitudinais.  

PERFIL DISCENTE 

13 Ampliar, com eficácia, a atuação das Seções de Apoio Pedagógico (SAP). 

14 
Ampliar a oferta do turno integral, segundo as diretrizes vigentes (NPGE/DEPA), para o 6º e 7º 

anos escolares do Ensino Fundamental. 

15 

Estimular a participação dos discentes em projetos de Iniciação Científica para os alunos do 

ensino fundamental e médio, através de projetos de pesquisa nas diversas áreas do 

conhecimento. 

16 
Fomentar a valorização do mérito em todas as dimensões do desenvolvimento: cognitivas, 

físicas, emocionais e sociais. 

17 Incrementar o envolvimento da família no cotidiano escolar. 
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29.3 Marcos Operacionais dos Colégios Militares 

De posse das metas definidas no PP/SCMB 2021-2025, com base nos seus Marcos Operacionais (M 

Op/CM), os CM devem estabelecer o acompanhamento de suas progressões rumo aos objetivos tanto os 

relativos aos aspectos financeiros, quanto às possibilidades e ao desenvolvimento das metas previstas. 

Nesse sentido, as ações de Supervisão Escolar, durante as Visitas do Diretor aos CM, terão por 

roteiro as gestões realizadas pelos CM para alcançar as metas previstas no Projeto Pedagógico (PP) do 

Sistema Colégio Militar do Brasil em seus M Op/CM.  

É importante sublinhar que todas as metas buscam a projeção do CM numa perspectiva atualizada 

e atenta às necessidades de uma geração de estudantes, e todos os integrantes do CM precisam estar 

cientes e conscientes de que todo Projeto Pedagógico está diretamente relacionado com a filosofia da 

instituição com a qual se vincula, o Exército Brasileiro (EB). 

As Visitas de Supervisão Escolar serão os principais pontos de controle de cumprimento do 

PP/SCMB 2021-2025. Isto posto, é preciso pontuar que o CMB deve estar atento aos cronogramas 

previstos em seu M Op/CMB, e que as estratégias relacionadas devem estar em constante observação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. Durante o IV Desafio Global do Conhecimento, em 2019, as alunas Aléxia, Ana Ferreira e Caroline Jahn, 

do Colégio Militar de Porto Alegre, orientadas pelo Prof. Fábio Luís Q. Carvalho, apresentaram um 

trabalho importante versando sobre “Impressão Sustentável”. De acordo com a pesquisa dos alunos, 

as fontes SEGOE UI/SEGOE UI LIGHT promovem maior economia e sustentabilidade. Em atenção à 

referida pesquisa, as NPGE 2020, 2021 e 2022 foram formatadas nessa fonte e a DEPA orienta a que, 

em 2022 todas as impressões de prova e documentos internos sejam redigidos com ela. A DEPA 

agradece às alunas pela pesquisa e parabeniza pelo produto importante. 

2. Os casos omissos bem como as dúvidas quanto aos ajustes para 2022 deverão ser esclarecidos com a 

DEPA. 

3. Ao longo do próximo ano letivo, por meio das Visitas de Supervisão Escolar e de Formação Continuada, 

a DEPA recolherá informações e retornará orientações para, se for o caso, aplicar reajustes ao 

processo. 

 

 

 

Rio de Janeiro-RJ, de 08 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

LUÍS CARLOS SOARES DE SOUSA – Cel 
Comandante e Diretor de Ensino do CM
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