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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO, FINALIDADE, OBJETIVOS E REFERÊNCIAS 

_____________________________________________________________________________________ 

1.1. Introdução 

O Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) é um estabelecimento de ensino que integra o 

Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), um dos subsistemas do Sistema de Ensino do Exército. A 

missão do CMPA é ministrar o ensino preparatório e assistencial de nível 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 Lei de Ensino do Exército (LEE) e seu regulamento  e a outros regulamentos, normas e 

portarias pertinentes. As presentes normas consolidam os diferentes aspectos contidos na legislação de 

ensino, que condicionam o planejamento e gestão escolar nos Colégios Militares. 

1.2. Finalidade 

Regular o planejamento, a gestão escolar e a execução do ensino no CMPA. 

1.3. Objetivos do CMPA 

a. Proporcionar educação preparatória e assistencial, conforme prevê o art. 7º da Lei Nr 9.786, 

de 8 FEV 99 (LEE), o art. 7º do Decreto Nr 3.182, de 23 SET 99 - Regulamento da LEE, e o § 2º do art. 

2º do Regulamento dos Colégios Militares (R-69). 

Promover a educação integral dos jovens, de acordo com os valores e as tradições do Exército 

Brasileiro. 

 

1.4. Referências 

a. Leis 

1) Lei Nr 8.112, de 11 DEZ 90 (Art. 36) – Regula a Remoção de Servidor Público. 

2) Lei Nr 9.527, de 10 DEZ 97 – Dá Nova Redação ao Art. 36, da Lei Nr 8.112. 

3) Lei Nr 9.394, de 20 DEZ 96 (art. 83) – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN. 

4) Lei Nr 9.786, de 08 FEV 99 – Lei do Ensino no Exército.  

5) Lei Nr 11.684, de 02 JUN 08 – altera a Lei Nr 9.394, de 20 DEZ 96, sobre a inclusão das 

Disciplinas de Filosofia e Sociologia em todo Ensino Médio.  

6) Lei Nr 11.788, de 25 SET 08– dispõe sobre estágios de estudantes. 

 

b. Decretos 

1) Decreto Nr 3.182, de 23 SET 99 - regulamento da Lei do Ensino no Exército. 
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2) Decreto Nr 5.622, de 19 DEZ 05 - regulamenta o art. 80 da Lei Nr 9.394, de 20 Dez 96. 

3) Decreto Nr 4.307, de 18 JUL 02 - regulamenta a MP 2215, de 31 AGO 01, que dispõe sobre 

a reestruturação da remuneração dos militares das FA. 

4) Decreto Nr 6.907, de 21 JUL 09 – dispõe sobre diárias de servidores e de militares.  

5) Decreto Nr 6.258, de 19 NOV 07 – dispõe sobre o pagamento de diárias. 

 

c. Portarias 

1) Portaria Nr 042/ Cmt Ex, de 06 FEV 08 - Regulamento dos Colégios Militares (R-69). 

2) Portaria Nr 445/EME, de 19 MAIO 15 – Instruções Gerais para utilização da Rede Mundial 

de Computadores.  

3) Portaria Nr 205/DECEx, de 24 NOV 16 - aprova relação de localidades assistidas pelos 

Colégios Militares. 

4) Portaria Nr 02/DEP, de 10 JAN 03 – Diretriz para Gestão Escolar. 

5) Portaria Nr 097/DECEx, de 10 SET 10 – aprova as Instruções Reguladoras da Organização e 

da Execução do Curso Regular de Ensino a Distância do Colégio Militar de Manaus (IR 60-39). 

6) Portaria Nr 291/Cmt EB, de 05 MAIO 05- 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). 

7) Portaria Nr 293/Cmt EB, de 09 MAIO 05 - Instruções Gerais para os Professores Militares 

(IG 60-02). 

8) Portaria Nr 06/DEP, de 07 FEV 06 - 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). 

9) Portaria Nr 014/DEP, de 08 FEV 08 – Normas para a Promoção da Educação Ambiental nos 

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

10) Portaria Nr 24/DEP, de 08 SET 94 – Normas para o planejamento de conferências e 

palestras. 

11) Portaria Ministerial Nr 258, de 22 ABR 92 (IG 10-48) – Instruções Gerais para a realização 

de convênios. 

13) Portaria Nr 172/DGP, de 4 AGO 06 – Normas para gestão dos recursos destinados à 

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

14) Portaria Nr 727/Cmt EB, de 08 OUT 07 – Delega competência para a prática de atos 

administrativos. 

15) Portaria Nr 313/MPOG, de 14 SET 07 - 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. 

16) Portaria Nr 71/EME, de 06 SET 02 – Normas para o processamento de Pedidos de 

Cooperação de Instrução no EB. 

17)Portaria Nr 149/DECEx, de 10 JUL 17 – Aprova as Instruções Reguladoras do Concurso de 

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

2018 (IRCAM/CM – EB60-IR-24001), 6ª Edição, 2017. 

18) Portaria Nr 150/DECEx, de 10 JUL 17- 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 2018.  

19) Portaria Nr 130/DGP, de 13 JUN 17 – Altera dispositivos das Normas Técnicas sobre 

Perícias Médicas no Exército (NTPMEx). 

20) Portaria Nr 011/DEC, de 04 OUT 05- Aprova as Instruções Reguladoras de Utilização do 

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

21) Portaria Nr 098/CMT EX, de 13 FEV 15- 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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22) Portaria Nr 416/CMT EX, de 14 MAIO 15 – Aprova as Instruções Gerais para Realização 

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

providências. 

23) Portaria Nr 742/DECEx, de 21 JUL 14 – Aprova o Regulamento da DEPA e dá outras 

providências (EB10-R-05.034) 

24) Portaria Nr 53/ DECEx, de 18 MAIO 16-  Aprova a Diretriz que define o Projeto 

Pedagógico do Sistema Colégio Militar do Brasil. 

25) Portaria Nr 146/EME, de 13 AGO 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. 

26) Portaria Nr 279/DGP, de 3 DEZ 13 – Aprova as Normas Técnicas nº 4 – Servidor Civil – 

Cadastro e Movimentação, da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (EB 30-

50.004). 

27) Portaria Nr 278/DGP, de 3 DEZ 13 - Aprova as Normas Técnicas nº 3 – Assessoria 

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

28) Portaria nº 1.697 – Cmt EB, de 8 de outubro de 2018 -Aprova as Normas para Concessão e 

Pagamento da GECC 

 

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). 

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. 

 

e. Outras 

1) Medida Provisória 2.215-10, de 31 AGO 01. 

2) Orientação Normativa POG Nr 07, de 30 OUT 08. 

3) Regimento Interno dos CM (RI/CM), de 1º JAN 10. 

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). 
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CAPÍTULO 2 

O COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE 

_____________________________________________________________________________________ 

2.1. Síntese histórica 

O CMPA foi criado pelo Decreto nº 9.397, de 28 de fevereiro de 1912, sendo Presidente da 

República o Marechal Hermes Ernesto da Fonseca e Ministro da Guerra o General de Divisão Adolfo da 

Fontoura Menna Barreto. 

Em 28 FEV 1912, o Presidente Marechal Hermes da Fonseca decretou a criação do Colégio 

Militar de Porto Alegre, que foi criado, na prática, com a “Ordem do Dia” do seu primeiro comandante o 

Coronel Manoel José de Faria Albuquerque, transcrita no Boletim Interno nº 1, de 22 MAR 1912, com os 

dizeres: 

"Distinguido com a confiança do Governo […] para o cargo de Diretor-comandante do Colégio Militar 

de Porto Alegre […] cabe-me iniciar, hoje, os trabalhos de organização desse Instituto de Ensino […]" 

O prédio em que funciona faz parte do patrimônio histórico de Porto Alegre desde sua 

fundação em 1872. Constituído, inicialmente, de um quadrilátero térreo e cinco “castelos” de dois pisos, 

foi aumentado de um piso em três fases distintas: 1914/15, 1936/37 e 1969/70. 

Várias instituições de ensino funcionaram em seu edifício: a Escola Militar da Província do Rio 

Grande do Sul (1883-88), a Escola Militar do Rio Grande do Sul (1889-1898), a Escola Preparatória e de 

Táctica (1898 e 1903-05), a Escola de Guerra (1906-11), o CMPA (1912-1938), a Escola Preparatória de 

Porto Alegre (1939-61) e, novamente, o CMPA, desde 1962. As origens da Escola Militar remontam a 

1851, quando foi criado o Curso de Infantaria e Cavalaria da Província de São Pedro do Rio Grande do 

Sul. Esta escola passou por várias denominações e sedes provisórias, até se fixar no local então conhecido 

como Várzea, Campos da Várzea, Várzea do Portão ou Potreiro da Várzea. 

Pelas centenárias arcadas do Velho Casarão da Várzea transitaram, como alunos, oficiais ou 

praças, sete presidentes da república (Getúlio Dornelles Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Humberto de 

Alencar Castelo Banco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João 

Baptista de Oliveira Figueiredo), o que o fez ser alcunhado como "Colégio dos Presidentes", além de um 

primeiro-ministro (Francisco de Paula Brochado da Rocha), um vice-presidente (Adalberto Pereira dos 

Santos) e vários heróis militares brasileiros, ministros, governadores e ocupantes de outros altos cargos 

políticos, um elevado número de oficiais-generais e outros militares de destaque, eminências da vida civil 

em todos os campos do conhecimento, como o poeta Mário Quintana, o artista plástico Vasco Prado e o 

escritor Darcy Pereira de Azambuja. 

Em 2005, como reconhecimento às tradições e glórias do CMPA, o Exército outorgou-lhe a 

denominação histórica de “Colégio Casarão da Várzea”. 

Em 2012 o CMPA comemorou 100 anos dedicados ao ensino. Em todas as atividades 

programadas buscou sempre enaltecer os valores do Exército Brasileiro, cultuar e divulgar sua história 

perante a sociedade porto-alegrense e gaúcha, atingindo, por suas conquistas, divulgação em nível 

nacional. 
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2.2. Subordinação e Missão 

a. O CMPA subordina-se diretamente à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial 

(DEPA) que é um órgão técnico-normativo, diretamente subordinado ao Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx). À DEPA compete dirigir e exercer a ação de comando, a gestão escolar - 

nível intermediário – o planejamento, a coordenação, a orientação, a supervisão e a avaliação do processo 

ensino-aprendizagem nos Colégios Militares subordinados, nas modalidades de ensino presencial e à 

distância. 

b. O CMPA faz parte do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), atualmente formado por 

treze Estabelecimentos de Ensino situados em Manaus-AM, Fortaleza-CE, Recife-PE, Salvador-BA, Rio 

de Janeiro-RJ, Juiz de Fora-MG, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Campo Grande-MS, Curitiba-PR, 

Santa Maria-RS e Belém-PA, e ministra ensino fundamental e médio, presencial e regular, com caráter 

assistencial e preparatório. 
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CAPÍTULO 3 

GESTÃO ESCOLAR 

_____________________________________________________________________________ 

3.1. Regime Escolar 

a. Trabalho diário 

1) Serão previstos 7 (sete) tempos de aula, ou seja 7 (sete) horas-aula, com duração de 45 

(quarenta e cinco) minutos, todos os dias.  

2) O CM deverá confeccionar o horário do corpo conforme o Anexo “B” às NPGE. Caso os 

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

exemplo, a semana das AE, o CM deverá confeccionar o Anexo “B1”, “B2” e assim por diante.  

3) O 6º, 7º e 8ºAno do Ensino Fundamental terão as tardes de segundas e quartas-feiras 

dedicadas ao Turno Integral. O Anexo “C1” detalha a Grade Curricular do Turno Integral.  

4) A organização do quadro de distribuição dos tempos das disciplinas, sempre que possível, 

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

5) O horário do corpo consta do Anexo “B”.  

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

7) 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 estão previstas 

no Anexo “A”- Calendário Geral ao presente PGE. 

8) Será 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 CM em cumprir a carga horária anual prevista. 

3.2. Férias 

a. As férias regulamentares do pessoal civil e militar da Divisão de Ensino e do Corpo de 

Alunos deverão ser gozadas durante o período de férias escolares. As férias do pessoal da administração 

serão concedidas, 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 de férias, as quais poderão ser 

concedidas parceladamente e de acordo com as necessidades do CMPA, desde que procure não prejudicar 

as aulas e nem comprometer a qualidade do ensino. 

c. Em 2019, o CMPA deve adequar os períodos de concessão das férias dos professores civis, a 

fim de que o EstAP Nível 2, destinado ao planejamento do ano escolar, seja realizado antes do início do 

ano letivo. 

d. Deverão ser observados, com especial atenção, os períodos de férias dos profissionais com 

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

e. O comandante do CMPA concederá, a título de recompensa e no interesse de equalizar 

direitos e deveres, dispensa das atividades aos professores militares, durante as férias escolares do meio 

do ano. 
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3.3. Controle Médico 

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

acompanhamento dos discentes pela Seção de Saúde. 

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

c. O CMPA deverá operacionalizar seguros de saúde e/ou escolar para estar amparado 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. 

 

3.4. Comunicação Social 

a. As atividades específicas de comunicação social estão relacionadas no Anexo “L”- Datas 

Festivas e Comemorativas ao PGE. O planejamento observará as orientações contidas nas diretrizes do 

CComSEx, C Mil A, DECEx e DEPA. 

b. Com a finalidade de compor a agenda semanal do DECEx, o CM deverá remeter à DEPA 

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

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

c. As atividades desenvolvidas nos CM e 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. Outrossim, as seções de 

Comunicação Social dos CM deverão preparar matéria e enviar pelo RESISComSEx. 

d. Os CM deverão envidar esforços para implantar/aperfeiçoar os Clubes de Jornalismo, cujo 

funcionamento será nos moldes de uma “sucursal” da Central de Mídia DEPA, atentando para o processo 

de homologação e divulgação das publicações, que deverá observar as normas de segurança estabelecidas 

pelo Escalão Superior e parâmetros instituídos pelo CComSEx, conforme o Plano de Comunicação Social 

do Exército em vigor. 

e. Outrossim, as seções de Comunicação Social dos CM deverão preparar matérias e enviar 

pelo RESISComSEx, conforme orientações em vigor. 

 

3.5. 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 Colégio.  

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

Brasil. 

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, Matemática, Informática e Robótica devem merecer alta prioridade do Comando. 
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3.6. Uniformes 

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

(EB10-R12.004), disponível em http://pt.calameo.com/read/00123820631730600fea9. 

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

em qualquer que seja a situação. Devem ser adotadas as medidas necessárias para que os uniformes 

adquiridos sejam confeccionados com esmero e de acordo com o estabelecido no RUE. Do mesmo modo, 

o uso de insígnias e de condecorações. O Comandante do CMPA deve programar, periodicamente, a 

realização de revista de uniformes. Ressalta-se a importância do uso do jaleco branco (guarda-pó) pelos 

docentes em sala de aula, incluídas a padronização e conservação.  

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

pelos alunos, principalmente fora do Colégio. O Corpo de Alunos (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 exigido 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 

CmtCA deve realizar revistas de uniformes, principalmente 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 CmtCA deverá 

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

mais do que centenária. O uniforme sujo e/ou mal passado, 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. 

 

3.7. Biblioteca Escolar 

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

que exijam a pesquisa na biblioteca. 

b. O Chefe da Biblioteca Escolar deverá priorizar as assinaturas de periódicos de qualidade e 

que estes estejam relacionados com as disciplinas e as áreas de estudo. 

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

comando do Colégio deve, dentro das possibilidades de recursos, investir parte da quota mensal escolar 

na aquisição de livros e de obras de referência. 

d. É importante para o perfeito funcionamento alocar recursos em pessoal e material para a 

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

 

3.8. Gestão Financeira 

a. 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 Nº 

03/2010 – Seç Log/S Seç Fin, de 23 NOV 10. 

 

b. Recursos da QME, SIPO e Fonte 2 

1) Os Colégios devem planejar, no início do ano letivo, o emprego dos recursos financeiros 

correspondentes às suas parcelas da QME (recursos próprios – Fonte 004), que serão informadas pela 

http://pt.calameo.com/read/00123820631730600fea9
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DEPA. Os Estb Ens Subrd deverão enviar os planejamentos realizados para a DEPA, a fim de que os 

recursos sejam descentralizados pela DEPA por meio do DECEx. 

2) Os recursos oriundos da Fonte 02, devem ser planejados atribuindo máxima prioridade aos 

gastos que redundem em benefício direto para as atividades de ensino. 

3) Os Colégios deverão planejar, preencher e disponibilizar para a DEPA, as necessidades de 

recursos financeiros da Ação 20XM, conforme o teto orçamentário estabelecido e de acordo com o 

Calendário do Planejamento Administrativo do DECEx, remetido pelo Sistema de Planejamento 

Orçamentário (SIPO), enumerando as atividades pedagógicas de ensino e os seus custos. 

4) Todos os recursos provenientes da QME, exceto os da Taxa de Alimentação para o Turno 

Integral, deverão ser recolhidos na Fonte 0250270004 e no código de GRU 22691-2. 

c. Taxa de Alimentação para o Turno Integral 

A Taxa de Alimentação para o Turno Integral deverá ser recolhida para a Fonte de Recursos 

0250270002, no código de GRU 22698-0 (INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, DOAÇÕES E 

PATROCÍNIOS ÀS UG – RECEITAS DE INDENIZAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS PELA OM, 

DOAÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES). 

d. Contratos Continuados 

Todos os contratos continuados (aqueles que possuem um valor fixo mensal) que os Colégios 

tenham intenção de realizar ou aditivar, deverão ser remetidos para a DEPA, com um prazo mínimo de 90 

dias de antecedência do início do contrato ou do Termo Aditivo, para que sejam avaliados, aprovados (se 

for o caso) e encaminhados para cadastro no Banco de Dados da Diretoria de Gestão Orçamentária. 

 

3.9. Conservação das Instalações 

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

mobiliário e os equipamentos em geral do CM 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. 

 

3.10. 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 o percentual 

de determinado sexo ser superior ao outro em mais de 20% (vinte por cento); 

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, devem ser envidados esforços para atender ao efetivo 

máximo de até 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 Diretor da 

DEPA. Todo o esforço deve ser feito para evitar que as salas de aula tenham um número excessivo de 

alunos; 
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f.os CM que já possuem alunos na modalidade da Educação Especial precisam atentar para o 

ensalamento previsto nas Diretrizes Pedagógicas da Educação Especial 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 laudados e acompanhados pela Seção 

Psicopedagógica ou pela Seção de Atendimento Educacional Especial, de forma que se permita uma 

rápida adaptação dos discentes ao ambiente de sala; e 

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

solidariedade. 

 

3.11  Deslocamentos em Serviço para Atividades Fora da Sede do Colégio 

a. 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. 

b. Quando envolver recursos financeiros oriundos do DECEx para a participação de militares 

ou professores civis em qualquer outro evento, o Colégio Militar deverá solicitar provisão à DEPA para 

realizar as despesas inerentes. 

c. As despesas referentes às diárias e às passagens devem seguir as previsões das seguintes 

legislações: 

1) Medida Provisória Nr 2.215-10, 31 AGO 01; 

2) Decreto Nr 4.307, 18 JUL 02; 

3) Portaria Nr 172-DGP, 4 AGO 06; 

4) Decreto Nr 6.907, 21 JUL 09; 

5) Decreto Nr 6.258, 19 NOV 07. 

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

CM: 

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

2) A atividade deverá estar prevista no PGE do CM de A-1, conforme o previsto no Apêndice 

2, Anexo “B” – 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) realizar somente deslocamentos rodoviários diurnos, salvo em situações excepcionais com 

autorização da DEPA; 

8) evitar grandes deslocamentos por meios rodoviários; 

9) não acarretar ônus para a fazenda nacional; 

10) enviar para esta Diretoria a ordem de serviço (O Sv) regulando a atividade, com, no 

mínimo, 15 dias de antecedência para autorização prévia do Diretor; 

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

informação no DIEx de remessa da O Sv; 

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

dos dois segmentos; 

14) os monitores que acompanharão 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; 

15) 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; 

16) a O Sv a ser enviada para a Diretoria 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; 

17) na O Sv deverá constar, obrigatoriamente, além dos julgados pertinentes, os seguintes 

anexos: 

a) a Matriz de Gerenciamento de Risco – Apêndice 2 do Anexo “C” - Seguirá o preconizado 

pelo Caderno de Instrução CI 32-2 (Gerenciamento de Risco aplicado as atividades militares), Portaria nº 

01-COTER, de 18 MAR 05; e 

b) o Plano de Movimento – Apêndice 2 do Anexo “D” - Visa regular, de maneira 

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

18) a Ficha Resumo de Atividade Externa – Apêndice 2 do Anexo “E” - Visa sintetizar em um 

único documento as principais informações da atividade a ser realizada, simplificará a análise, a 

coordenação e o controle do Colégio Militar (CM) e da Diretoria. Não deverá ser um anexo da O Sv e 

sim, um documento anexo ao DIEx de remessa à DEPA; 

19) os modelos dos Apêndice2, Anexos “C”, “D” e “E” poderão sofrer adaptações conforme a 

característica da atividade e decisão do Comando do CM; e 

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

 

3.12 Prevenção de Acidentes 

a. Devem ser tomadas 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. Atividades de instrução do CFR, como tiro e marcha, educação física, competições 

esportivas, deslocamentos motorizados e exercício de longa duração serão, obrigatoriamente, conduzidas 

por oficial. 

c. 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, ainda no 1º trimestre letivo. 

 

3.13 Segurança do Aquartelamento 

O Cmdo do CMPA deverá manter o Plano de Defesa do Aquartelamento atualizado e 

perfeitamente ajustado às necessidades impostas pela conjuntura, tendo em vista as determinações do 

escalão superior e das tentativas de invasão, com o intuito de roubo de armamento. Esse Plano deverá ser 

desencadeado periodicamente para que seja mantido o aprestamento e o pronto emprego da Guarda na 

defesa do quartel. O Cmdo deve dobrar os meios de segurança, dotando o quartel de dispositivos de 

alarme e de vigia, se possível, com câmeras de monitoramento. 
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3.14  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 Nr 8.112, de 11 DEZ 90, e na Lei Nr 9.527, de 10 DEZ 97, 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 Nr 279-DGP, de 3 DEZ 13.a 

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. 

 

3.15  Atendimento aos Candidatos à Matrícula Amparados pelo R-69 

O CMPA deverá informar, até o final de fevereiro de cada ano letivo, 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 ‘Calendário Geral de Documentos Periódicos do apêndice 

das NPGE’. 

3.16 Censo Escolar 

O CMPA 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. 

3.17  Estabelecimento de Instrumentos de Parceria 

a. O CMPA, ao estabelecer Instrumentos de Parceria com Instituições de Ensino Superior para 

a realização de estágio supervisionado por alunos dessas instituições, encaminhará a minuta do referido 

instrumento à DEPA, obedecendo as seguintes legislações.: 

1) Lei 8666, de 21 JUN 93; 

2) Lei 13019, de 31 JUL 14; 

3) Decreto 8726, de 27 ABR 16; 

4) IR 50-13 – Portaria Nr 011/ DEC, de 4 OUT 05; e 

5) Portaria Nr 416, Cmt EB, de 14 MAIO 15. 

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

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

Diretor  esta atribuição. 

 

3.18  Jornada de trabalho dos servidores civis e militares 

O regime normal de trabalho dos docentes do Exército é o de Dedicação Exclusiva (DE). A DE 

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 Nr 8.112/90-RJU). 

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

disciplinado na Portaria Nr 278-DGP, 3 DEZ 13, 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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3.19  Utilização das Instalações do Colégio 

a. Excepcionalmente, as instalações do Colégio poderão ser aproveitadas para atender aos 

órgãos não pertencentes ao Exército. 

b. Por ocasião da solicitação ao CM 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 CM remete 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 CM 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 Ordem de Serviço que 

regulará 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 CM 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. Os CM deverão 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 CM diretamente à 

DEPA, caso assim desejem, abreviando o trâmite via canal de comando; e 

i. Os Instrumentos de Parceria com instituições educacionais solicitados pelos Colégios serão 

encaminhados pela DEPA para apreciação do DECEx, de acordo com a Portaria Nr 796, de 28 DEZ 11, 

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

 

3.20  Emissão de Certificados de Conclusão do Ensino Médio 

a. Os Certificados de Conclusão do Ensino Médio expedidos pelos CM deverão seguir o 

modelo previsto no Anexo “AB” 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). 

 

3.21 Concurso de Admissão (CA) 

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

fixadas em portarias específicas do DECEx. Os CM deverão remeter suas propostas (IRCAM/CM) dentro 

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

apêndice às NPGE.  

O Manual de Instruções ao Candidato será elaborado pelos CM com base no Edital e deverá ser 

remetido à DEPA para conhecimento e aprovação. 

A fim de atender ao preconizado no art. 3º das IG 60-02, " O professor militar no Exército 

conduz o processo ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de ensino (Estb Ens), subordinando-se aos 

dispositivos que objetivam à consecução do ensino, da pesquisa e da educação no âmbito da Força", e ao 

art. 8º, inciso VI das mesmas IG, os Cmt CM devem, a partir de 2019, determinar que os Presidentes das 
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Bancas de Elaboração das provas de Matemática e Língua Portuguesa do Concursos de Admissão aos CM 

deverão ser os docentes militares da ativa.  

Quando for empregado servidor civil no Concurso de Admissão, deverão ser observadas as 

restrições contidas na Portaria nº 1.697 – Cmt EB, de 8 de outubro de 2018, quanto ao pagamento da 

GECC. 
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CAPÍTULO 4 

O CORPO DE ALUNOS E A INTERFACE COM A DIVISÃO DE ENSINO 

_______________________________________________________________________________ 

4.1 Considerações Iniciais 

O Corpo de Alunos (CA) possui atribuições específicas que se encontram reguladas no R-69 e 

no Regimento Interno dos Colégios Militares (RICM). Além do previsto nestes 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. 

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. 

Nas visitas de Supervisão Escolar, a Seção de Ensino da DEPA passará a supervisionar as 

Companhias de Alunos para observar o andamento das atividades desenvolvidas. Nesse sentido, orienta-

se a 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). 

4.2. Capacitações dos Comandantes de Corpo de Alunos, Companhias de Alunos e 

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 este motivo, os militares designados para estas 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 
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- Desvendando o Marco Situacional do seu CM 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 dos CM, a DEPA proporcionará as 

seguintes formações continuada em serviço: 

a. Capacitação dos Comandantes do CA e Comandantes de Companhia de Alunos – Será 

disponibilizado um Curso de Extensão de 60 horas para capacitar estes militares que desempenharão 

estas funções no corrente ano. 

O curso será liberado, no ambiente virtual de aprendizagem, a partir de FEVEREIRO, terá a 

duração de 06 semanas e culminará com a Visita de Supervisão Escolar nestes CM. 

Ao final do curso, como atividade de conclusão, os Oficiais participantes deverão apresentar 

um Plano de Sequências Didáticas (PSD) de Instrução Cívica Militar (ICM), contendo as Competências e 

Habilidades para essa atividade. 

b. Capacitação dos Monitores de Alunos - A DEPA coordena, para os monitores, o Estágio 

Setorial de Monitores (ESM) que busca capacitar os militares que desempenharão o papel de monitor de 

alunos.  

Coordenado pela Seção de Ensino da DEPA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, os 

militares designados para atuarem como monitores recebem atualização em temas referentes à legislação 

brasileira, a aspectos pedagógicos e psicológicos dos alunos e a aspectos internos dos CM. 

Deverão participar deste Estágio obrigatoriamente: 

- os militares do EB designados para desempenhar a função nos CM, que estejam sendo 

movimentados ou 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.  

Este Estágio é realizado em dois momentos distintos: um a distância e outro presencial, nos 

CM, sob a Coordenação da Divisão de Ensino na realização das Seções Psicopedagógicas.  Trata-se de 

um curso de curta duração, que demanda leitura de documentos e avaliação ao final de cada módulo. 

Nesse sentido, os militares designados para este curso deverão, no próprio CM, acessar o ambiente virtual 

e realizar a leitura dos materiais e as avaliações, pelo menos numa meia jornada por semana. Esta 

atividade poderá ser realizada em caráter de rodízio e deverá ser publicada em boletim interno. 

Os CM deverão designar um militar, que já tenha realizado este curso, para atuar como ‘xerife’ 

no controle dos acessos e na ligação com a Subseção de Educação a Distância da DEPA. 

Para 2019, orienta-se que o Corpo de Alunos providencie: 

- 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’; 

- termo de autorização para uso individual dos armários, conforme anexo ‘X’. 

Para os 6º e 7º anos deve ser estimulada a elaboração de informativos para os responsáveis que 

reforcem atitudes positivas dos alunos e orientem quanto àquelas que não são aceitas pelo SCMB, que 

relembrem a importância do SIGAWEB, os canais de acesso com o CM e que contenham informações 

gerais a respeito de: datas de reunião de pais e mestres, entrega de boletins, agendamento para conversa, 
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uniformes a serem utilizados nas formaturas etc. 

No caso dos 6º e 7º anos, as primeiras ocorrências devem ser abordadas com atividades 

reflexivas e atitudinais. Como o aluno é novo e imaturo, orienta-se que as Companhias de Alunos, 

juntamente com a Seção Psicopedagógica, trabalhem a parte atitudinal dos alunos na aplicação de 

medidas disciplinares. 

Por este 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 filiam suas companhias para conhecer o trabalho dos docentes, colaborar com as atividades 

educacionais do CM e socializar as informações dos alunos.  

Os Comandantes de Companhia devem estar atentos ao Anexo A das Normas de 

Psicopedagogia Escolar do Sistema Colégio Militar do Brasil (NPESCMB), para desenvolver projetos 

sobre a Educação em Valores em ação conjunta à Seção Psicopedagógica. 

4.3. Missões do Corpo de Alunos 

a. Hasteamento da Bandeira Nacional 

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

diariamente, com a presença de 1 (uma) Cia Al, ao menos, e, obrigatoriamente, por ocasião da formatura 

geral do Colégio, em atendimento ao prescrito no DOU Nr 159, de 21 AGO 89. 

2) 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. 

3) 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”. 

b. Juramento do Aluno 

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

as áreas das companhias. 

c. As Armas, os Grêmios das Forças Armadas e os Clubes 

O CMPA deverá 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. Nos 

PGE do CMPA constará, no Anexo “K”, a relação de todos os Grêmios e Clubes, bem como as atividades 

previstas para 2019. 

d. Dispensar os 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. 



(Continuação do PGE/2019 do CMPA................................................................................................................24/95) 

e. Acompanhar os alunos por ocasião de representações externas: Jogos da Amizade, 

Competições desportivas, Passeios, Viagens Culturais, dentre outras. 

O Comandante do Corpo de Alunos 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 por ocasião das saídas externas, principalmente se houver pernoite. 

f. Instrução Cívico-Militar (ICM) e Atividades Cívico-Militares (ACM) 

1) A instrução cívico-militar e as atividades cívico-militares compõem a grade curricular do 

EF/EM com seus PSD e visam assegurar a disciplina escolar, estimular o civismo e obter padrões de 

procedimentos consoantes com a proposta pedagógica. 

2) A execução da ordem unida obedecerá à IG1060 (EB10-IG-12.001) Instruções Gerais para 

aplicação do Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial das Forças 

Armadas, o Manual de Campanha C22-5 (Ordem Unida) e os Vade-Mécum que tratam do assunto. Os 

comandos e movimentos na ordem unida devem ser os regulamentares. 

3) Deve ser evitada a criação de vícios de ordem unida como, por exemplo, firmar a cadência 

com um dos pés. 

4) Nas formaturas gerais do CM, devem ser observadas as seguintes orientações: 

a) aluno como mestre-de-cerimônias 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) o desfile do grupamento de militares da administração e do ensino, do Batalhão Escolar e 

daCia C Sv, com o armamento previsto em dotação, deverá ocorrer em duas partes: 

- 1ª parte – Grupamento de Oficiais, Corpo de Alunos e Cia C Sv, em passo ordinário; e 

- 2ª parte – Cia C Sv, em passo acelerado; 

g) adotar como mascote o carneiro “Nicodemus” conduzido por aluno; 

h) apresentar a Banda de Música comandada por aluno e com o estandarte do CM à testa; 

i) a Cia C Sv deverá estar armada de fuzil e o Cmt Cia armado de pistola e espada; 

j) além do Batalhão Escolar e da Cia C Sv, constituir um grupamento com professores militares 

e demais Oficiais do CM equipados e armados de espada;  

k) apresentar o Mapa da Força; e 

l) está proibido o uso de armamento pelos alunos conforme prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Art. 242). 

5) O Cmt CA deverá realizar, mensalmente, formatura do Btl Escolar conduzida pelo Cel 

Aluno, e, nesse caso, o desfile será realizado em continência a ele. O Cmt do CA deverá ficar junto ao 

aluno aproveitando a oportunidade para realizar suas recomendações. 
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6) O Cmdo do CM poderá convidar antigos alunos a participarem de eventos e formaturas 

especiais por ocasião do aniversário do CM ou datas importantes como o desfile de “Sete de Setembro”, 

contando com a colaboração e apoio da associação de antigos alunos. 

7) 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. 

a) escolta a cavalo conduzida por aluno(s) com túnica branca, calça ou culote garança, na 

versão hipo, conforme 1º Uniforme “F3” CM; 

b) Guarda de Honra escolar com túnica branca, calça ou saia garança, conforme uniforme 1º 

“B” ou “F” CM; 

c) os demais alunos do CA deverão estar em forma com o 3º Uniforme “B” CM; e 

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

máximo, 10 (dez) 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. 

8) Deverá ser previsto o toque de “a vontade 1”, sempre que houver a expectativa de discursos 

longos. 

9) Curso de Formação de Reservistas (CFR). 

a) no CFR, as instruções de Armamento e Tiro, Serviço em Campanha e Garantia da Lei e da 

Ordem deverão ser ministradas, obrigatoriamente, por oficiais; 

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

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

categoria, não sendo permitido extrapolar os objetivos dos padrões previstos no PPB-5; e 

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

determinações contidas no PIM/COTER. 

4.4. Formatura do 9º ano do EF e do 3º ano do EM 

Os Colégios deverão marcar as datas de formatura para a primeira quinzena de dezembro, 

sempre após o último dia de aula do ano. 

Assim sendo, no CMPA a data da formatura do 9º ano (EF) será em 12 Dez 19 e a do 3º ano 

(EM), será em 19 Dez 19. 
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CAPÍTULO 5 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA – DIVISÃO DE ENSINO 

 

5.1 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 NOV 10, 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 ABR 11, 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 está implantando 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: 

a. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica. 

b. 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. 

c. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 

d. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, 

e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

e. 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, 

descritores estes 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 das mesmas, servindo de suporte para a 

didática. 

5.2 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; 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 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 e por meio das Instruções Cívico Militar 

(ICM), as formaturas. 
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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, e de leitura 

obrigatória pelo Corpo Docente e Agentes de Ensino do SCMB. 

a. 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 ©, Habilidades (H) e de Descritores (D), além da distribuição 

dos objetos do conhecimento (O), por trimestre, com suas respectivas cargas-horárias, correlacionados às 

C, H e aos D, estes últimos elaborados pelos CM. 

Os CM devem 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.  

b. Plano de Execução Didática (PED) 

A elaboração criteriosa dos PED pelos CM é fundamental para a implantação e execução do 

ensino por competências.  

Os PED devem contemplar as sequências didáticas cujas elaborações devem promover o 

desenvolvimento das Competências e Habilidades por meio dos Objetos de Conhecimento.  

Devem apresentar as estratégias de aprendizagem devidamente alinhadas com as metodologias 

ativas da aprendizagem, contemplando o tempo ideacional para as faixas etárias e contemplando o 

desenvolvimento dos cinco eixos cognitivos. 

A elaboração deste documento deve ser conduzida pelo Coordenador Geral de Disciplina em 

conjunto com os professores que lecionam no ano escolar, preferencialmente, nas reuniões semanais 

destinadas a essa coordenação. 

Além das sequências didáticas, os PED devem conter as seguintes informações:  

1) nº da sequência didática e objeto do conhecimento a que se refere; espera-se que cada 

disciplina, de acordo com as peculiaridades de sua área de conhecimento, crie seus próprios critérios para 

a delimitação de suas sequências didáticas; 

2) data prevista; 

3) nº de aulas previstas; 

4) rol das competências, habilidades (por extenso ou somente em código) rol das 

estratégias de aprendizagem a serem desenvolvidas (inclusive de possibilidades de interdisciplinaridade);  

5) justificativa de deslocamento de OC; e 

6) previsão de avaliação parcial (se for o caso). 

Deve ser elaborado, contendo as sequências didáticas previstas para todo o trimestre, por 

disciplina. Será elaborado pela equipe de professores e, após rubrica do(s) professor(es) responsável(eis), 

deve ser encaminhado ao Coordenador da Disciplina, à Supervisão Escolar e à STE. 

Uma cópia dos PED de Matemática e Língua Portuguesa do EF deverá ser encaminhada pela 

Coordenação Pedagógica/Spvs Es à Seção de Apoio Pedagógico (SAP).  

Os Colégios não estão autorizados a mexerem na formatação do PED, acrescentando ou 

suprimindo nenhum dos itens nele constantes. O Anexo “Q” apresenta o modelo adotado pelo CMPA. 

c. Plano Educacional Individualizado (PEI) 

Documento obrigatório, individual e imprescindível para a adaptação curricular de pequeno 

porte destinada aos alunos inseridos na educação especial. 
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Este documento deve ser confeccionado pelos professores de todas as disciplinas, com a ajuda 

da Seção Psicopedagógica, por meio do psicopedagogo e orientador educacional.  

Deve ser elaborado com base no diagnóstico psicopedagógico do aluno. O Anexo “U” 

apresenta o modelo de PEI a ser seguido pelo CMPA. 

d. Plano de Aula (PA) 

Documento de autoria específica do professor, é o instrumento de planejamento, de execução e, 

sobretudo, de adequação ao contexto onde 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 planejado 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. 

Reiteramos 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, o Plano de Aula deverá ser elaborado pelo professor, na plataforma MOODLE, 

antes das aulas. Pode englobar mais de um tempo de aula, de acordo com a natureza do objeto do 

conhecimento trabalhado. As Coordenações (de ano e de disciplina) e a Supervisão Escolar poderão 

realizar o acompanhamento com acesso irrestrito a este espaço virtual, onde permanecerá arquivado até o 

próximo ano letivo, quando será substituído por uma versão atualizada. O Anexo “R” do presente PGE 

apresenta um modelo de Plano de Aula simplificado, que possibilita a inserção da atividade da semana, e 

que o CMPA adotará para 2019.  

e. Diário de Classe (DC) 

É o documento de valor legal que serve ao acompanhamento diário do aluno pelo docente, 

devendo ser preenchido por este. 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 recolhido ao 

final do trimestre pelo Coordenador de Ano e entregue na Seção Técnica de Ensino para arquivo. 

5.3. 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 de quais estratégias pode utilizar para aperfeiçoar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, a primeira etapa a ser realizada é a elaboração dos descritores. Partindo do 

PSD, os docentes precisam estabelecer a rota de aprendizagem a ser seguida pelos alunos por meio da 

construção e elaboração de itens que permitem a observação dessas etapas.  

Os descritores devem ser detalhados de tal forma que permitam a observação do ponto em que 

o aluno começou a ter dificuldade para construir o conhecimento e, por conseguinte, sua aprendizagem. 

A elaboração destes elementos deve ser feita sob a supervisão do Coordenador Geral de 

Disciplina que deve orientar a partir da relação entre as C e H previstas para serem desenvolvidas e do 

OC que possibilitará essa escrita. A parte teórica que orienta melhor esta construção encontra-se no 

Caderno de Didática. 
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Durante a elaboração dos descritores, os docentes estarão projetando a elaboração dos PED, PA 

e instrumentos de avaliação. 

Para isso, a seleção de estratégias de aprendizagem para o planejamento das sequências 

didáticas reveste-se do ponto preciso deste fazer. Os PSD apresentam, em suas orientações didático-

metodológicas, a sugestão de estratégias de aprendizagem a serem empregadas e acionadas pelos 

docentes por ocasião de seus planejamentos. 

5.4 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 que a somativa, de modo geral, revela uma perspectiva 

comparativa. 

Nesse sentido, a NAESCMB traz em seu corpo as orientações quanto às práticas avaliativas a 

serem desenvolvidas no SCMB; no entanto, cabem destacar as seguintes observações: 

- A NAESCMB não pode ser subregulada pelos CM, isto é, os CM não poderão definir quantidade 

de escores por item, por tipo de questão, tampouco, evocar a extinta NPMIMA. 

- a AP será composta por três notas (AP1, AP2 e AP3), no mínimo; onde cada nota dessa pode 

ser composta pelo somatório de outras notas oriundas de avaliações menores. 

- a AP deve ser de conhecimento do Coordenador Geral de Disciplina (CGD). 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. 

- as AE deverão ser compostas por itens objetivos e discursivos. Os modelos de questão 

previstos na NPMIMA estão obsoletos e este documento encontra-se revogado desde 2012. 

- os CM não poderão definir nem formatar quantidade de escores, modelos de questão, uso de 

código de barras para as avaliações sem anuência e autorização da DEPA. 

- A fim de incentivar os alunos do terceiro ano que participam dos cursos preparatórios 

(PREVEST e CPREP EsPCEx), está autorizada a validação de dois simulados aplicados no PREVEST 

e CPREP EsPCEx, ou seja, no turno da tarde, como composição de nota de AP.  

A terceira nota da AP deverá ser composta por avaliação diferenciada a de simulados, 

conforme orienta a NAESCMB, no turno da manhã. 

Os alunos que não participarem da realização destes cursos deverão realizar as três AP no turno 

matutino conforme orienta as NAESCMB. 

Para isso, o Chefe da Seção de Cursos deverá entregar para o Coordenador do Terceiro Ano a 

lista dos alunos matriculados nestes cursos para que os professores das disciplinas possam coordenar as 

ações de validação das notas dos alunos. 

Os alunos deverão assistir as aulas de Educação Física nos tempos previstos para a disciplina. Não 

poderão estar em outras atividades tais como: banda, coral, teatro, dentre outras nem serem avaliados por 

atividades que não sejam da disciplina Educação Física. 

5.5 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 privilegiar as séries neste formato, não se estão anulando as disciplinas. Organizar a DE por anos 

escolares aproxima a série, traz o ano letivo ao protagonismo do cotidiano e coloca, nas mãos dos 
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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. A Spvs Es sistematiza, juntamente com os Coordenadores de Disciplinas, 

horários no turno matutino de forma a oportunizar para que estas reuniões ocorram semanalmente ao 

longo do ano letivo. 

Esta forma de redefinir a DE 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 docente. 

5.6 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 coordenar a elaboração dos Planos de 

Execução Didática (PED) junto aos docentes; a distribuição dos conteúdos segundo a nova organização 

dos PSD, de modo a evitar os ‘inchaços’ do currículo; orientar os docentes quanto aos procedimentos 

didático-metodológicos; avaliar as aulas dos docentes; atentar para as proposições de descritores a serem 

alterados; ajustar com os docentes os prazos e as sugestões de otimização das entregas e montagem dos 

PED e planos de aula. As NSEEB 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. 

c. Coordenadores de Ano Letivo 

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. Estão diretamente subordinados ao Subdiretor de Ensino e devem buscar uma estreita ligação com a 

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 
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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. 

A Coordenação Pedagógica/Supervisão Escolar deverá disponibilizar um tempo semanal 

para cada ano escolar se reunir, na parte da tarde. Este tempo deve constar como atividade 

obrigatória para todos os docentes. 

d. Coordenadores Gerais de Disciplina (CGD) 

Estes coordenadores são os responsáveis pela orientação da elaboração dos DESCRITORES, 

PED, PA, análise das Avaliações de Estudo (AE), na 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 de 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.  

O Coordenador Geral de Disciplina deverá ser o docente militar da ativa mais antigo conforme 

o previsto nas IG 60-02 já mencionado anteriormente. As disciplinas como Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia poderão contar com a figura de um assessor pedagógico, que poderá ser 

um docente civil com função gratificada, para dividir as atividades de coordenação, análise e 

planejamento da documentação e assistência às aulas.  As disciplinas de Ciências Naturais e Biologia 

poderão contar com dois Coordenadores Gerais de Disciplina distintos, um para o EF e outro para o EM. 

O Coordenador Geral de Disciplina não poderá acumular função (coordenador de ano, de 

disciplina ou de nível). 

A Coordenação Pedagógica/Supervisão Escolar 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 outra atividade (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, à redução da carga didática conforme orienta a IG 

60-02 para cargos com funções correlatas a de “Chefes de Subseção de Ensino”. 

e. Coordenador de Disciplina 

São os professores civis os militares escolhidos pelo CGD 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 PED, PA, descritores e avaliação, sempre com a anuência do CGD. No 

Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) essa função não existe, já que todos os anos escolares têm um, 

no máximo dois professores por disciplina.  

 

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 
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letivo, e não depende do grau obtido pelo aluno. Deve receber 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. O CMPA oferece Apoio Pedagógico presencial 

para todo o EF. Será detalhada no capítulo 10. 

5.7 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 duas reuniões pedagógicas por semestre letivo, devendo ser 

registradas em atas as suas conclusões. Dessas reuniões devem participar o Diretor de Ensino, o 

Subdiretor de Ensino, os Chefes da Seção Técnica de Ensino, da Seção Psicopedagógica, das Seções de 

Ensino, da Supervisão Escolar/Coordenação Pedagógica e Apoio Pedagógico, 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 2019, 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.  

- Outro tempo, preferencialmente à tarde, para as reuniões de coordenação de ano escolar que 

congreguem, obrigatoriamente, a presença de todos os docentes, Seção Psicopedagógica e Comandante 

da Companhia de Alunos. 

5.8 Seção de Cursos – PREVEST e CPrep/EsPCEx 

a. 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. 

b. Deve estar estruturada para atender às seguintes tarefas: 

1) atender, no TURNO CONTRÁRIO, ao C Prep/EsPCEx, prioritariamente, em caráter 

revisional, visando ao aprofundamento dos assuntos referentes aos  1º, 2º e 3º EM; 

2) 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; 

3) atender, no TURNO CONTRÁRIO, aos cursos preparatórios para os concursos militares, 

tais como: IME/ITA, AFA/EN, a critério do Cmdo, caso haja um número suficiente de candidatos que 

justifique o funcionamento; e 
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4) prestar orientação aos alunos que desejarem realizar o Programa de Avaliação Seriada (PAS) 

ou similar e coordenar as atividades de complementação de conteúdos para realização do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). 

c. 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. 

d. 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. 

e. Os cursos preparatórios poderão adotar como material didático as apostilas e/ou notas 

complementares produzidas pelo corpo docente do CMPA, ou apostilas produzidas por terceiros, que 

atendam também concursos. A preparação para o ENEM deverá ser alvo cada vez maior de atenção por 

parte de tais cursos, principalmente nos aspectos de interdisciplinaridade e contextualização das questões.  

f. A fim de incentivar os alunos que participam dos cursos preparatórios, está autorizada a 

validação de dois simulados aplicados no PREVEST, ou seja, no turno da tarde, como composição de 

nota de AP. A terceira nota da AP deverá ser composta por avaliação diferenciada a de simulados, 

conforme orientam as NAESCMB, no turno da manhã. 

5.9 Prática Desportiva 

a. De acordo com a proposta pedagógica de formação integral dos alunos, os CM 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. 

b. Os alunos podem participar de competições externas com outras escolas de nível 

correspondente no município do Colégio. Outros casos especiais devem ser submetidos à consideração da 

DEPA. 

c. Os militares do CM 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. 

d. A participação em competições promovidas por entidades estranhas ao Comando do Exército 

dependerá: 

1) se na sede da guarnição, de autorização do Cmt CM, previsão em PGE (para as atividades de 

vulto) e informação à DEPA e ao Cmt Gu; 

2) se fora da guarnição, de autorização do Comandante do CM, previsão em PGE (para as 

atividades de vulto) e informação à DEPA; e 

3) se no exterior, de autorização do DECEx. 

e. Diretrizes gerais quanto à prática desportiva: 

1) toda e qualquer prática desportiva em competições internas e externas estará condicionada à 

expressa autorização dos responsáveis pelos alunos voluntários; 

http://www.mec.gov.br./
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2) a galeria de troféus deverá ser mantida organizada, de forma a expor e preservar a história 

desportiva do CMPA, devendo estar em local de fácil acesso para os alunos; e 

3) os novos recordes obtidos pelos alunos nas diversas competições devem ser homologados 

pelo Cmt com a publicação dos respectivos índices no BI do CM e a relação dos atletas, e seus índices 

para confirmação do recorde no âmbito dos CM devem ser remetidos à DEPA. Aos atletas recordistas 

serão entregues, em formatura, pelo Cmt do CM, os diplomas a que fizerem jus. 

5.10 Promoção da Educação Ambiental 

a. 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 

NR 9.795/99, a Portaria 014/DEP, de 8 FEV 08, e o documento da proposta de promoção da educação 

ambiental no SCMB, emitido pela DEPA em 2008. 

b. Devido à característica transversal e interdisciplinar, não existe um padrão de 

desenvolvimento dessa prática educativa, o que permite a cada CM buscar a maneira mais apropriada 

para atingir os objetivos. Sugestões: 

1) 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. 

2) Na educação não-formal 

a) integração com atividades já desenvolvidas: Palestras, Programa de leitura, Semana do Meio 

Ambiente, Trabalhos Interdisciplinares, Feira de Cultura, Dia da Família na Escola etc; e 

b) atividades de campanha: coleta seletiva (doação), limpeza de áreas degradadas, 

sensibilização da comunidade escolar e do entorno, plantio de mudas etc. 

5.11 Revista do Colégio 

Além das tradicionais reportagens produzidas por alunos, docentes e outros integrantes do CM, 

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 CM deve ter, de forma organizada, um exemplar de cada revista e periódico do Colégio. A 

Revista Hyloea do CMPA possui inscrição no ISSN desde 2007. 

5.12 Programa de Leitura 

a. 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 de todo o corpo 

docente e não deve ficar limitado ao programa em si, nem ser visto como encargo exclusivo das 

Subseções de Língua Portuguesa e de Literatura. Sob a orientação da Biblioteca Escolar, o programa de 

leitura é obrigatório para todo o Colégio, inclusive para o pessoal da administração. 

b. Será executado com a seleção voluntária de livros e composto por obras sugeridas e 

indicadas pelo público-alvo. A escolha não deve ser imposta. Ao implementá-lo, o Cmdo CM deve 

enfatizar o aspecto lúdico, recreativo, prazeroso e evitar revesti-lo de caráter formal e obrigatório, o que 

traz efeitos contra-producentes. 
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c. Além do programa de leitura para os alunos, é recomendável a implementação e a adoção, 

entre outras, das seguintes atividades: 

1) divulgação, na sala de aula, de pequenos textos e de notícias publicadas em revistas e jornais 

relacionados com os assuntos abordados em classe; 

2) realização de feira de livros, com a participação de editoras, e visitas a livrarias e a 

bibliotecas fora do Colégio; 

3) realização de concursos literários por ocasião de datas cívicas e históricas; 

4) incentivo à leitura durante as férias escolares, com ofertas e exposições de livros na semana 

anterior ao início do recesso;  

5) divulgação da aquisição de novas obras para a biblioteca do Colégio;  

6) incentivo e operacionalização da ida de alunos às Feiras do Livro que acontecem em Porto 

Alegre e em cidades próximas; e 

7) promover o encontro de autores com alunos por intermédio de palestras e entrevistas. 

5.13 Tutoria por Alunos 

a. 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 proponham 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. 

b. 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 determina que: 

- seja estimulada a prática da tutoria de alunos, a partir de orientações firmadas pelas seções 

Psicopedagógica, de Supervisão Escolar e de Apoio Pedagógico e acordada pelo corpo docente, no intuito 

de reduzir possíveis desvirtuamentos da prática; e 

- 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. 

5.14 Projeto Valores 

No intuito de proporcionar uma formação integrada ao aluno do SCMB, uma das vertentes do 

Projeto Pedagógico destina-se ao desenvolvimento de competências atitudinais ligadas aos valores. 

Para esse trabalho, a Seção Psicopedagógica deverá desenvolver os valores (previstos no 

Anexo A da NPEEB) por meio de Projetos que envolvam a participação dos docentes, do Corpo de 

Alunos e, em especial, da Legião de Honra e da família. 

O Anexo A das NPEEB apresenta a lista dos “valores e atitudes” a serem desenvolvidos. 

O CMPA informará trimestralmente à DEPA, os projetos que estarão sendo desenvolvidos 

junto aos alunos. 
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5.15 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 “panos de fundo” sobre os quais a nova proposta pedagógica se desdobra, 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 

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. 

 

5.16 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) 

a. Finalidade 

Orientar os CM sobre o planejamento para o emprego de NTIC na educação no âmbito do 

SCMB. 

b. Referências  

1) Lei Federal Ordinária nº 9.394, de 20 DEZ 96 - Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Lei 

Nacional. 

2) Lei nº 9.394, de 20 DEZ 96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

3) Lei Federal Ordinária nº 9.786, de 8 FEV 99 - Lei de Ensino do Exército. 

4) Decreto nº 3.182, de 23 SET 99 - Regulamento da Lei de Ensino do Exército. 

5) Portaria do Comandante do Exército nº 716, de 6 DEZ 02, que aprova a Diretriz Estratégica 

de Ensino.  

6) Portaria do Comandante do Exército nº 549, de 6 OUT 00, que aprova o Regulamento de 

Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército (R 126). 

7) Portaria do Comandante do Exército nº 001-Res, de 27 FEV 12, que aprova o Projeto de 

Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA). 

8) Portaria nº 135-EME, de 8 NOV 05, que aprova as Diretrizes Gerais para o Planejamento de 

Cursos e Estágios no Exército Brasileiro. 

9) Portaria nº 15-EME, de 4 FEV 14, que define “Orientação Técnico-Pedagógica” aos 

estabelecimentos de ensino e/ou OM com encargos de ensino vinculados ao Departamento de Educação e 

Cultura (DECEx) estabelece novas atribuições ao referido Departamento relativas a esta atividade. 
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10) Portaria nº 107-DECEx, de 27 SET 11, que estabelece procedimentos para a implantação 

do ensino por competências. 

11) Portaria nº 5-DEP, de 24 JAN 08, que aprova o Glossário de Termos e Expressões de 

Educação e Cultura (C 20-1). 

c. Objetivos 

1) Regular as ações para implementação de NTIC na educação do SCMB. 

2) Realizar a padronização para implantação de projetos vinculados ao assunto dentro do 

SCMB. 

3) Orientar a elaboração do projeto detalhado para o uso das tecnologias na educação. 

d. Definições Básicas 

1) Ciência - Ramo do conhecimento ou estudo que trata de um conjunto de fatos ou verdades 

organizadas sistematicamente. 

2) Cultura geracional – São os hábitos, as formas de pensar e de ser de uma geração. Segundo 

Don Tapscott (2010) as gerações classificam-se em: Geração X - nascidos de 1965 a 1976; Geração Y - 

nascidos de 1977 a 1997; Geração Z - nascidos a partir de 1998. 

3) Estratégias de ensino-aprendizagem - procedimentos de ensino selecionados ou construídos 

pelos docentes, devendo estar estreitamente articulados a proposta pedagógica que se traduza em 

resultados concretos. 

4) Inclusão digital – É o processo que oportuniza o melhor acesso às tecnologias da 

informação. 

5) Infraestrutura física – Envolve as instalações para o pleno desenvolvimento das atividades 

educacionais. Salas de aulas climatizadas, rede elétrica, iluminação adequada, além de itens de tecnologia 

a exemplo de cabeamento de redes de computadores, instalação de pontos de acesso rede wireless entre 

outros. 

6) Infraestrutura lógica – Envolve todos os recursos de software, a exemplo de sistemas 

operacionais, sistemas de informações, sistemas de antivírus entre outros. 

7) Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Conjunto de recursos tecnológicos, 

utilizados de forma integrada, com um objetivo comum. As TIC são utilizadas das mais diversas formas, 

na indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, nas diversas formas de 

publicidade), no setor de investimentos (informação simultânea, comunicação imediata) e na educação 

(no processo de ensino, no processo de aprendizagem e na Educação a Distância). As tecnologias 

evoluíram e foi possível o uso do computador e da rede de computadores, denominando o conjunto de 

recursos de NTIC - Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Atualmente, com a presença das 

tecnologias digitais, o conjunto é conhecido como TDIC – Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação. 

8) TIC na Educação (ou tecnologia no ensino) - Consiste na aplicação sistemática do 

conhecimento científico à facilitação do processo de aprendizagem, visando a aumentar seu rendimento. 

9) Proposta Pedagógica - documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 

educativo a ser desenvolvido pela escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema 

de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar.  

10) Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - instrumento político, filosófico e teórico-

metodológico que norteia as práticas acadêmicas da Instituição, tendo em vista sua trajetória histórica, 

inserção regional, missão, visão, objetivos gerais e específicos. 

e. Premissas 

1) A inclusão digital contribui para a formação do cidadão. 
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2) A cultura geracional impõe-se como referência para o planejamento educacional. 

3) A proposta pedagógica define a seleção das tecnologias no ensino. 

4) A tecnologia educacional utiliza-se de ferramentas tecnológicas de informação e 

comunicação que potencializam as estratégias de ensino e de aprendizagem. 

5) A utilização das TIC nos processos didático e pedagógico requer: 

a) Capacitação em didática e em tecnologia dos agentes diretos e indiretos de ensino; 

b) Dimensionamento adequado das infraestruturas física e lógica da Organização; e 

c) Existência de recursos humanos em quantidade suficiente ao suporte exigido. 

6) O exercício da arte da guerra na Era do Conhecimento requer conhecimento e utilização de 

diversos tipos de TIC/NTIC/TDIC. 

7) O processo de globalização exige que os países possuam conhecimento de diversas TIC e 

um acompanhamento constante das inovações que surgem a cada dia. 

f. Fases do Processo 

O processo para a implantação das NTIC no ensino seguirão 3 etapas obrigatórias e sequenciais 

conforme as informações abaixo: 

1) Planejamento 

a) Elaborar o Marco Operacional do CM, de modo a aportar o uso das tecnologias educativas. 

b) Avaliar os requisitos pedagógicos, tecnológicos, de pessoal e de infraestrutura para o uso das 

tecnologias educativas. 

c) Elaborar um plano detalhado, alinhado com a proposta pedagógica, para o uso das 

tecnologias educativas no planejamento educacional, de acordo com os critérios relacionados nos Anexos 

“S” e “T” deste PGE, considerando os seguintes aspectos: 

(1) Pedagógicos, adequando a tecnologia educativa às características e faixa etária dos alunos; 

(2) Tecnológicos, adequando as TIC à proposta pedagógica em vigor de acordo com as reais 

necessidades de sua utilização; 

(3) De pessoal, capacitando agentes diretos e indiretos da Educação e agregando profissionais 

especialistas para o suporte às demandas tecnológicas e instrucionais; e 

(4) De infraestrutura, evidenciando as necessidades de apoio à implantação e emprego. 

d) Encaminhar a proposta pedagógica revisada e o plano detalhado para o uso das tecnologias 

educativas para análise e aprovação do escalão superior. 

2) Implantação 

Executar todas as ações constantes do Anexo “S” deste PGE para o uso de tecnologias 

educacionais a fim de viabilizar seu emprego. 

3) Emprego 

a) Utilizar as tecnologias educacionais no desenvolvimento formativo, curricular e didático; e 

b) Acompanhar o emprego das tecnologias educacionais ao longo da formação e ajustar, caso 

necessário, sua utilização, a partir de avaliações periódicas para retroalimentação do sistema de ensino. 

g. Orientações Finais 

O CMPA – suas divisões e seções – deverá seguir as orientações constantes neste item quando 

o assunto se tratar de NTIC para o ensino. 

O Marco Situacional já contempla o planejamento para atingir as metas ligadas ao uso das 

NTIC no ensino. 

O Comando incentiva a elaboração de projetos para a inserção das TIC no ensino. O CMPA, 

por intermédio da Div Ens, deverá propor e encaminhar ao escalão superior esses projetos, sempre 

contando com o valor pedagógico agregado. 
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O CMPA, sob coordenação da Div Ens e da Seção de Telemática, deverá realizar a implantação 

e o acompanhamento do uso das TIC no ensino a partir das avaliações iniciais. 

O PDTI do CM deve ser alinhado com as NTIC. 

5.17 Ensino Religioso 

a. A disciplina de Ensino Religioso é componente curricular obrigatório das grades do Ensino 

Fundamental nas escolas brasileiras. A Constituição Federal (CF/88), em seu artigo 210, parágrafo primeiro, 

já enuncia esta situação: 

"O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental". 

b. A Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9394/96, atesta o seguinte em seu artigo 33, cuja redação foi 

atualizada em 2007:  

"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." 

c. 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. 

d. Assim sendo, o SCMB deverá seguir as seguintes orientações para a oferta desta disciplina em 

2018. 

Oferta é obrigatória – deverá ser oferecida para todos os alunos do ensino fundamental, para isso 

os CM deverão comunicar aos pais, via circular, no início do ano letivo, as condições de oferta e o dia e 

horário disponibilizados. 

Matrícula facultativa – deve ser concedida aos pais e aos alunos a liberdade de frequentar ou não 

às aulas. Para isso, no horário disponibilizado a esta atividade, o CM deverá planejar atividades eletivas para 

os alunos que não desejarem cursar ensino religioso. 

Horário das aulas – O CM em turno integral deverá oferecê-la no turno da tarde. Os CM que não 

dispõem deste dispositivo, e os CM que oferecem, mas não o faz para todo o ensino fundamental, deverão se 

utilizar do sétimo tempo matinal para a realização desta atividade. 

Carga horária – os CM destinarão 01(um) tempo semanal para realizar esta atividade. 

Docente habilitado – havendo docente com especialização ou graduação em ‘Ciências da 

Religião’, este terá a preferência para lecionar a disciplina.  

Currículo/PSD– A DEPA já remeteu os novos PSD de Ensino Religioso. Cabe destacar que a 

proposta não tem caráter confessional, tão pouco de realizar proselitismo religioso. O ensino religioso deve 

enfatizar uma perspectiva inter-religiosa. 
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e. O anexo ‘W’ traz o modelo de opção de ensino religioso a ser disponibilizado aos pais. 

5.18 Reuniões com os responsáveis 

a. Antes do início do ano letivo, deverá ser programada pelo CM 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 do 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); 

2) orientações a respeito do cotidiano do aluno no CM, 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. 

Esta mesma atividade pode ocorrer para os demais anos escolares. Trata-se de uma 

oportunidade de o CM apresentar suas atividades considerando os diferentes públicos. 

 

5.19 Estágio de Atualização Pedagógica Nível II, EstAP Continuado e Seminários 

Internos aos CM 

a. Os CM deverão realizar 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 

bimestralmente, e sob a responsabilidade do Cmt e Dir Ens. Na realização de tais estágios, os CM devem 

buscar atender aos interesses dos professores quanto a datas, horários e assuntos e lançar mão, além dos 

profissionais de renome de fora dos CM, dos próprios membros do corpo docente.  

b. 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. Eles deverão ser tratados em instrução de quadros nas 

oportunidades distintas. Para o evento, devem-se buscar assuntos que promovam o aperfeiçoamento 

pedagógico dos agentes de ensino, convidando, na medida do possível, palestrantes externos ao colégio. 

c. Os Seminários, Jornadas e demais eventos planejados pelos Colégios Militares também 

concorrem como atividades colaborativas para a Formação Continuada dos Docentes e Agentes de Ensino 

do SCMB. 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. 

 

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

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

Port Nr 34/DECEx, de 10 Mar 2016. Deverão ser convidadas pessoas das mais diversas áreas para 
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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 CM deverá confeccionar o Anexo “E” conforme modelo do apêndice às NPGE. No caso 

de conferências e palestras inopinadas, os CM devem realizá-las, desde que oportunamente comunicadas 

e autorizadas pela DEPA. 

 

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

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

a Portaria nº 071 – EME, de 6 SET 02, 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. 

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. Os CM deverão 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 Apêndice 2, Anexo “A” – Pedido de Cooperação de Instrução (PCI).  
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CAPÍTULO 6 

 

 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO SCMB (EAD/SCMB) 

____________________________________________________________________________ 

O avanço das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) vem modificando de 

forma irreversível a maneira como as pessoas se relacionam e se comunicam. A popularização do acesso 

à internet, que hoje não se limita mais ao computador e se estende desde os telefones celulares até as 

televisões permite com que as pessoas estejam 24 horas por dia conectadas. Essa modificação social 

atinge um número incomensurável de atividades e a educação não poderia ficar de fora dessa lista. 

Ainda que a Educação a Distância seja muito mais antiga do que informática, a mesma, e 

particularmente a Educação Online, evoluiu bastante a cavaleiro da evolução das TIC. O surgimento e a 

expansão da chamada Web 2.0 permitiu que a informação passasse a transitar em múltiplos sentidos, 

ampliando a interatividade e possibilitando a construção coletiva de conteúdos em ambientes virtuais. 

Isso exige uma constante reformulação dos ambientes virtuais de aprendizagem para atender às demandas 

do público-alvo. 

Dessa forma, no SCMB a Educação a Distância deve ser utilizada em dois cenários distintos: 

1 – como ferramenta para complementação do ensino presencial; e 

2 – no Curso Regular de Educação a Distância – CMM. 

 

6.1 A EAD como Ferramenta para Complementação do Ensino Presencial 

Todos os CM deverão manter ativos seus Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como 

ferramenta para complementação do ensino presencial, seguindo o conceito de ensino híbrido. 

Orientações para elaboração dos AVA: 

a) A plataforma a ser utilizada será o MOODLE; 

b) O AVA deve ser hospedado, preferencialmente, no CT/CTA responsável pela área do CM; 

c) O tema do MOODLE deve ser personalizado para que sua aparência se identifique com o 

CM 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; e 

h) A utilização de recursos voltados para a gamificação é recomendada para incentivar a 

participação dos alunos. 

A Seção de Ensino da DEPA realizará o acompanhamento das atividades desenvolvidas no 

AVA e, para isso, os CM deverão disponibilizar usuário e senha com perfil que permita visualizar todas 

as atividades. 

O CMM, apesar de oferecer o CREAD, também deverá disponibilizar, no AVA, 

complementação ao ensino presencial. 
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6.2 O Curso Regular de Educação a Distância – CMM (CREAD/CMM) 

a. Introdução 

O CREAD/CMM tem por objetivo proporcionar educação básica regular de qualidade aos 

dependentes legais de militares de carreira do Exército Brasileiro que estejam servindo ou residindo em 

Guarnições Especiais no Brasil, bem como no exterior, possibilitando, assim, a continuidade dos estudos 

sem a perda do convívio familiar, conforme preconizadas nas IR60-39. 

Seu planejamento deverá ser feito em PGE próprio, com todos os capítulos e anexos previstos 

nestas Normas, desde que aplicáveis à modalidade de ensino a distância. A omissão de capítulos e/ou 

anexos deverá ser justificada, por ocasião da remessa do PGE à DEPA. 

 

b. Grade Curricular 

A Grade Curricular do CREAD/CMM deverá ser composta por todas as disciplinas oferecidas 

no ensino presencial, a fim de garantir a continuidade dos estudos em sua plenitude e respeitar o previsto 

na LDB e na BNCC. 

As disciplinas eminentemente práticas, como Arte e Educação Física deverão ser adaptadas aos 

recursos disponíveis para essa modalidade de ensino. 

 

c. Livros Didáticos/Paradidáticos/Apostilas e Material de Apoio 

A SEAD deverá especificar no seu PGE como será a utilização dos suportes didáticos e 

submetê-los à apreciação da Supervisão Escolar da mesma para a análise inicial.  

As apostilas produzidas pelos tutores, bem como todo material didático ofertado aos alunos do 

CREAD/CMM, devem ser apresentados à DEPA para apreciação e aprovação. Antes disso, deverão ser 

submetidas a uma validação interna do CMM. A SEAD deverá encaminhar a relação final para a DEPA, 

mediante aprovação pelo Diretor de Ensino do CMM, e integrada ao PGE/CREAD. Esta Diretoria 

analisará e aprovará os materiais sugeridos. Esse material deve ser periodicamente atualizado, no que se 

refere a conteúdos teóricos e exercícios. 

O CREAD/CMM deverá, em seu material didático-pedagógico, atender aos Planos de 

Sequências Didáticas (PSD) em uso pelos Estb Ens da Diretoria. 

É obrigação do aluno ter todos os livros e materiais adotados no CREAD/CMM. 

Os livros paradidáticos, caso sejam utilizados, deverão ser apreciados e aprovados pela Direção 

de Ensino/Coordenação CREAD. 

 

d. Aspectos didático-metodológicos 

No que se refere especificamente aos aspectos didático-metodológicos do CREAD, a Seção de 

Ensino a Distância do CMM deverá envidar esforços para que os recursos disponíveis no AVA sejam 

explorados ao máximo, incentivando a interatividade através de ferramentas como fóruns, wikis, chats e 

glossários. Outras plataformas como Skype, email e Whatsapp também podem ser utilizadas para 

promover a comunicação entre tutores e alunos. É importante frisar que, muito embora parcela 

considerável dos alunos do CREAD viva em regiões com serviço deficitário de internet, isso não deve ser 

usado como justificativa para que o AVA seja subutilizado. Deve-se, por outro lado, procurar identificar 

as localidades com maior carência nesse serviço, a fim de que possam ser planejadas ações no sentido de 

contornar essas dificuldades. 

Dentro da constante evolução em busca da modernização do ensino, a Educação a Distância 

(EAD) conduz a novos desafios e representa uma educação alternativa, sempre com o propósito de o 

aluno aprender a aprender. Esses desafios devem ser entendidos como um novo tratamento de conteúdos 

e formas de expressão dos diferentes temas, a fim de tornar possível o ato educativo. Isso dentro do 

horizonte de uma educação participativa, criativa e de relacionamento. O ato pedagógico, que dá sentido à 
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educação, deve ser repensado tanto por parte dos docentes como dos discentes em uma relação presencial. 

O trabalho na sala de aula depende quase sempre da capacidade e da afetividade do docente. Num sistema 

de educação a distância, os materiais didáticos encarnam essa afetividade. São eles que permitem ao 

estudante encontrar e concretizar o sentido do processo educativo. 

Para que um ensino a distância possa ser considerado alternativo tem de ser participativo, 

apesar da distância, a partir da realidade e fundamentar-se na prática do estudante. Deve promover 

atitudes críticas e criativas nos agentes do processo (tutor - orientador - educando), abrir caminho para a 

expressão e a comunicação, promover processos, obter resultados, fundamentar-se na produção de 

conhecimentos e, finalmente, desenvolver uma atitude pesquisadora. 

A atividade básica do corpo docente do CREAD/CMM é a tutoria. No entanto, tais ações não 

devem estar limitadas às iniciativas por parte dos alunos. Os tutores devem, portanto, assumir postura 

proativa, provocando a interatividade por parte dos alunos, com o intuito de diagnosticar dificuldades de 

aprendizagem e desenvolver estratégias para mitigá-las. 

Nesse sentido, cada tutor deverá manter controle semanal de atendimentos realizados, de 

acordo com modelo disponível no Anexo Z1 – Relatório Semanal de Tutoria do CREAD. Essas planilhas 

deverão ser assinadas e arquivadas pela Supervisão Escolar do CREAD, sendo objeto de análise durante 

as Visitas de Supervisão Escolar e/ou de Formação Continuada ao CMM. 

A Supervisão Escolar/CREAD deverá consolidar os Relatórios Semanais de Tutoria (Modelo 

no Anexo Z1) elaborados pelos tutores e enviar o Relatório Mensal de Tutoria (Modelo no Anexo Z2) à 

DEPA no 1º dia útil do mês subsequente para acompanhamento das atividades escolares. Os originais 

deverão ser arquivados na SEAD e os arquivos digitais enviados deverão estar no formato .docx.  

 

e. Avaliação 

As avaliações do CREAD/CMM deverão seguir o previsto nas NAESCMB. Os instrumentos de 

avaliação poderão ser aplicados online, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou em meio 

físico. Implicações logísticas e pedagógicas deverão ser consideradas na escolha dos formatos dos 

instrumentos de avaliação. 

 

f. Núcleos de Apoio / OM Apoiadoras do CREAD/CMM 

Os Comandantes, Chefes ou Diretores dos Núcleos de Apoio / OM Apoiadoras deverão realizar 

as atribuições previstas nas Instruções Reguladoras da Organização e da Execução do CREAD/CMM (IR 

60-39). 

Tais OM não deverão realizar ações que venham a caracterizá-las como colégios de ensino 

presencial. 

 

g. Orientações gerais ao CREAD/CMM 

Os discentes, ao serem matriculados no CREAD/CMM, farão a Avaliação Diagnóstica (AD). 

Os considerados inaptos ao ano escolar pretendido serão matriculados no ano escolar que o responsável 

decidir, nas mesmas condições para os discentes do ensino presencial.  

Os discentes que estão frequentando o CREAD/CMM, ao serem transferidos para o ensino 

presencial de um dos CM, o farão nas condições previstas no R-69, devendo, entretanto, realizar uma 

nova AD. 

O CMM, após receber dos CM os graus obtidos pelos alunos que foram transferidos do 

CREAD para o presencial, deverá consolidá-los e enviar para a DEPA um relatório sucinto, até 15 DEZ 

do ano “A”. Esse acompanhamento é importante para que seja feita uma permanente e contínua validação 

e retroalimentação do CREAD/CMM, que permita seu aperfeiçoamento, e, se for necessário, intervir nas 

suas estratégias, metodologias e práticas de ensino a distância. 
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O CREAD/CMM deverá seguir o Projeto Pedagógico do SCMB. 

O CREAD/CMM não possui administração própria e, por este motivo, deve seguir 

rigorosamente todas as normas estabelecidas pelo SCMB, bem como seguir todas as orientações do Cmt 

do CMM, a quem está subordinado. 

As Normas de Funcionamento do CREAD, documento disponibilizado para alunos e 

responsáveis, devem ser elaboradas com base no seu PGE. Dessa forma, deverão constar do PGE todas as 

informações relativas à prática pedagógica e aos aspectos logístico-administrativos do CREAD. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

TURNO INTEGRAL NO SCMB 

____________________________________________________________________________ 

7.1 Turno Integral 

a. Síntese das Justificativas para Implantação do Turno Integral no SCMB 

A referência à "ampliação do tempo disponível para a execução dos projetos pedagógicos" é 

uma síntese das justificativas para a adoção do turno integral. Estas merecem o detalhamento a seguir, 

ainda que não exaustivo: 

1) Execução da atividade de Apoio Pedagógico. Aquelas dificuldades atribuídas ao discente da 

família castrense, as quais são reconhecidas como intrínsecas à carreira militar, demandam, para os CM, 

investimento específico em ações de apoio. Estas, em boa parte, não encontram tempo disponível em um 

turno menor de ensino. Sua execução, além deste turno, impõe aos CM dar condições de comparecimento 

aos alunos, o que só é possível com a formalização deste tempo adicional sob a forma de um turno 

integral. Os últimos levantamentos realizados pela DEPA, na intenção de identificar as condições 

favoráveis para um Apoio Pedagógico clínico de bons resultados, confirmam a necessidade do turno 

integral como viabilização logística dessa atividade. 

2) Execução da atividade de recuperação. Esta atividade, aqui entendida como mais simples 

que o apoio pedagógico, também demanda, muitas vezes, um tempo para a sua execução que não está 

disponível no turno reduzido. 

3) Oferecimento de Ensino Religioso. Também não há tempo disponível, fora da opção pelo 

turno integral, para o oferecimento ecumênico do Ensino Religioso, em caráter de frequência opcional, 

como previsto na LDBEN. 

4) Oferecimento independente da disciplina de Música. Já se encontra praticamente definido o 

desmembramento do componente curricular “Música” do interior da disciplina “Arte”, para a situação de 

disciplina autônoma. Com este status não há, fora do turno integral, possibilidade de atender a carga 

didática necessária. 

5) Equalização da oferta de histórico escolar. Por último, mas, com certeza, não menos 

importante, é a real possibilidade de, a partir da formalização, no turno integral, das atividades hoje 

oferecidas como "extraclasse", se disponibilizar a todos os discentes a construção de um mesmo histórico 

escolar. Hoje, em que boa parte das atividades é oferecida sob um caráter de eletividade que não dá, a 

todos os alunos, condições de exercerem uma escolha equânime, os CM acabam por oferecer, na prática, 

percursos de formação que são diferentes, não pela escolha isenta dos discentes, mas pelas diferentes 

possibilidades destes alunos custearem, por exemplo, suas refeições nos Colégios. 

b. Frequência e carga didática acrescida pelo turno integral 

1) O turno integral deve ser percebido como a extensão do turno regular e não como um 

apêndice, uma hora extra. Neste sentido, disciplinas do turno da manhã podem ser deslocadas para o turno 

da tarde. 

2) O turno integral deve ser realizado presencialmente, atividades a distância devem ser 

realizadas como suporte das disciplinas oferecidas. 
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3) O comparecimento ao turno integral é obrigatório para todos os discentes do ano letivo em 

que ele for oferecido. 

4) A oferta mínima acrescida pelo turno integral é de mais dois contra turnos por semana. 

5) A carga didática mínima acrescida pelo turno integral é de mais uma hora e meia (noventa 

minutos) por contra turno. 

6) Em seus planejamentos, os CM deverão prever tempos para a higiene e o descanso dos 

alunos após o almoço, bem como os intervalos entre as atividades do turno integral. 

7) Os tempos de que trata o item anterior, chamados aqui de “tempos mortos”, não deverão ser 

computados como carga didática. 

8) Atividades desenvolvidas no Turno Integral não receberão GIP porque não configuram 

extraclasse. Atividades extraclasse serão consideradas as que ocorrerem em dias alternados ao turno 

integral. 

c. Atividades oferecidas no turno integral 

1) As atividades oferecidas deverão se enquadrar em uma de três grandes temáticas: cognitivas, 

físicas e artísticas. 

2) Ao ofertar Ensino Religioso está condicionado a prever atividades eletivas para os alunos 

que não desejarem participar desta atividade, uma vez que se trata de prática facultativa ao aluno e de 

oferta obrigatória pela escola. 

3) Os CM em turno integral deverão oferecer Apoio Pedagógico dentro do turno integral. 

4) Os alunos em situação de Apoio Pedagógico poderão não escolher, no todo ou em parte, 

suas atividades, posto que a frequência ao apoio Pedagógico será obrigatória para eles. 

d. Aspectos pedagógicos das atividades do turno integral 

1) As atividades do turno integral considerarão fortemente o ensino por competências, em 

virtude do mesmo implicar em profundas modificações nos currículos, na didática e na avaliação. 

2) Como o Apoio Pedagógico não deve ser considerado apenas em sua vertente clínica, ou seja, 

como atividade com local, tempo e conteúdo especificamente destinados ao resgate do aluno com 

dificuldades condizentes ao Apoio, mas, também, em sua vertente política, na qual todo o CM se mobiliza 

para agir em prol deste aluno, deverão ser privilegiadas, para a composição da Grade do turno integral, 

aquelas atividades que convergem para os objetivos do Apoio, tais como Clubes de Redação, Letramento, 

Numeramento, Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) etc. 

3) Os CM em turno integral deverão buscar o aproveitamento máximo das cargas didáticas e 

pedagógicas dos agentes de ensino, sem, entretanto, ultrapassá-las, de modo a não pleitear aumento de 

seus efetivos; devem planejar cargas horárias exequíveis, dentro do pedagogicamente proposto, de acordo 

com os seus recursos humanos e materiais. 

e. Ementa para as Atividades Eletivas 

Além da proposta da Grade Curricular para o Turno Integral, prevista no Anexo C1, o 

ementário contendo os assuntos que serão desenvolvidos em cada uma destas atividades, conforme 

abaixo: 
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ATIVIDADE - MÚSICA ANO ESCOLAR 6º, 7º e 8º 

Assunto Teoria Musical (notação musical: pauta, claves, compassos, figuras musicais e escalas. 

Descrição A formação de novos músicos se dá por meio do Ensino e aprendizagem da Escrita da 

Música, com aplicação da Teoria Musical e Rítmica. É necessário o conhecimento básico 

dos elementos fundamentais: Pauta, Clave, Compassos, Figuras musicais e Escalas. Para 

esta primeira fase, procuramos fazê-los conhecer a escrita musical desenvolvendo a leitura 

por meio da Notação Musical (escrita da música), conhecendo valores das figuras e nome 

das notas musicais na pauta.             

Assunto Percepção musical e Rítmica 

Descrição Para esta segunda fase, o aluno passa a desenvolver a coordenação motora por meio da 

Rítmica. As notas musicais tem, tempo e duração, para tanto, usamos sílabas para melhor 

assimilação e percepção. Ex: A figura musical Semibreve vale 04 tempos. Quando a 

colocamos na pauta, ela passa a ser uma nota com duração de 04 tempos. Para facilitar, 

usamos uma palavra monossilábica e pronunciamos nos 04 tempos (PÉ – É –É – É) (PÓ – 

Ó – Ó – Ó). A partir daí começamos a desenvolver a Leitura musical com a flauta doce.  O 

plano de curso foi deixá-los aptos para desenvolver estudos em instrumentos específicos 

da Banda de Música. 

 

 

ATIVIDADE - ASTRONOMIA ANO ESCOLAR 6º 

Assunto Movimento de rotação da Terra 

Descrição 

A rotação da Terra, seu período de 24 horas e implicações no movimento celeste; o movimento 

horário; velocidade de movimento do céu; hora do nascimento de uma estrela; velocidade de 

rotação em diferentes pontos da superfície terrestre. 

Assunto Movimento de translação da Terra 

Descrição 

A translação da Terra, seu período anual de 365 dias e implicações no movimento diário e anual do 

céu; a concomitância com o movimento de rotação e suas implicações; velocidade de translação da 

Terra em sua órbita. Solstícios e equinócios. 

Assunto Medidas astronômicas 

Descrição 

O ano-luz; a unidade astronômica; altura e azimute de um astro; declinação e ascensão-reta de um 

astro; a eclíptica e o equador celeste; o eixo do mundo; zênite e nadir; medidas angulares 

utilizando as palmas das mãos; a circunferência da Terra e a medida feita por Erastóstenes; 

Assunto O céu estrelado 

Descrição 

Significado antigo e atual de constelações; o que é uma estrela; constelações e mitologias; limites 

de uma constelação; as constelações do zodíaco; origens do zodíaco e seus significados hoje; 

brilho de uma estrela: magnitude sideral, visual ou aparente e magnitude absoluta; formação das 

estrelas; estrelas de nêutrons, quasares, buracos negros; formação dos elementos químicos em uma 

estrela. A poluição luminosa das cidades e o número de estrelas visíveis à vista desarmada. 

Assunto A precessão dos equinócios 

Descrição Movimento de precessão do eixo terrestre de rotação; o movimento das constelações em relação a 

eclíptica e ao equador celeste; estrelas polares em diferentes épocas; a estrela polar atual; 
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significado do ano bissexto; 

Assunto O Sol 

Descrição 

Composição e estrutura física do Sol. Posição do Sol considerando sua magnitude visual e 

absoluta; a química do Sol; a física do Sol; Ejeção de Massa Coronal; vento solar e formação de 

auroras boreais; 

Assunto Instrumentos ópticos da Astronomia 

Descrição 

A óptica do telescópio; distância focal de um telescópio e distância focal de uma lente ocular; 

aumento de um telescópio; poder de separação; diâmetro da pupila; poder de penetração 

(magnitude limite); o número f de um telescópio; como comprar um binóculo ou um telescópio; 

tipos de telescópio: refrator, refletor, Cassegrain, Schmidt-Cassegrain. 

Assunto Astronomia artificial 

Descrição 
Visualização de satélites artificiais no céu; visualização da Estação Espacial Internacional (ISS); 

visualização de flares; como prever a visualização de um satélite artificial; 

Assunto Práticas astronômicas 

Descrição Atividades realizadas ao ar-livre, com ou sem instrumento óptico. 

 

Observações: As atividades do Clube de Astronomia não decorrem com a linearidade com que os assuntos 

aparecem na grade de descrição. Muitos dos assuntos reapareceram várias vezes ao longo do ano, sendo discutidos 

e rediscutidos várias vezes. O trabalho não ocorre por módulos de assuntos, mas por eventos que acompanham o 

noticiário semanal, eventos sazonais, etc. 

 

ATIVIDADE - LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: ANO ESCOLAR 6º 

Assunto 1. Conceitos básicos 

Descrição O que é abordado:  

- Abordagem conceitual (noções de lógica, lógica de programação, aplicabilidade e uso de 

linguagem formal); fluxogramas; Diagramas de Chapin; e Português Estruturado. 

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva que o aluno compreenda a importância da estruturação do pensamento com 

vistas a estabelecer uma lógica formal para a solução de problemas a partir da definição de 

uma dada gramática específica (pseudocódigo). 

O que o aluno precisa saber ao final: 

- compreender a forma de estruturação do pensamento; 

- identificar as diferentes formas de representação do pensamento. 

Assunto 2. Algoritmos 

Descrição O que é abordado:  

- Introdução e fundamentação; aplicação na programação; representação dos dados 

(constantes, variáveis, atribuição, operações, expressões (Lógicas, Aritméticas, 

Relacionais) e Tabela Verdade).  

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva instrumentalizar o aluno com um pseudocódigo específico (algoritmo) para a 

representação das soluções de problemas.  

O que o aluno precisa saber ao final: 

- compreender a estrutura de funcionamento dos algoritmos com base no Português 

Estruturado; 
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- reconhecer e saber utilizar os diferentes tipos de dados. 

Assunto 3. Algoritmo Puramente Sequencial 

Descrição O que é abordado:  

- Instruções de entrada e saída; passos de execução; estrutura sequencial; comandos 

básicos; Interpretador Algorítmico WebPortugol; e Teste de mesa.  

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva compreender estruturas algorítmicas do tipo Puramente Sequenciais, bem como 

a utilizar um software interpretador algorítmico para a validação das soluções. 

O que o aluno precisa saber ao final: 

- compreender a estrutura de um algoritmo; 

- construir estruturas puramente sequenciais; 

- utilizar códigos de leitura, escrita e atribuição; 

- instalar e utilizar o Webportugol (interpretador algorítmico); 

- elaborar soluções algorítmicas que atendam aos problemas propostos; 

- fazer testes de mesa nas soluções desenvolvidas; 

Assunto 4. Algoritmos com Seleção 

Descrição O que é abordado:  

- Desvio Condicional Simples; Desvio Condicional Composto; Desvio Condicional 

Composto Encadeado; e Estrutura Faça Caso.  

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva compreender estruturas algorítmicas do tipo Seleção (Condicionais). 

O que o aluno precisa saber ao final: 

- construir estruturas do tipo Seleção; 

- utilizar códigos SE, ENTÃO e SENÃO; FAÇA CASO. 

- elaborar soluções algorítmicas que atendam aos problemas propostos. 

Assunto 5. Algoritmos com Repetição 

Descrição O que é abordado: 

- Conceitos (Acumulador, Contador, Valor Limite ou flag); Estrutura Para/Próximo; e 

Estrutura Faça/Enquanto.  

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva compreender estruturas algorítmicas do tipo Repetição (controle de fluxo), bem 

como os conceitos básicos inerentes a essas estruturas. 

O que o aluno precisa saber ao final: 

- construir estruturas do tipo Repetição; 

- utilizar códigos PARA/PRÓXIMO; e FAÇA/ENQUANTO. 

- elaborar soluções algorítmicas que atendam aos problemas propostos. 

Assunto 6. Algoritmos com Dados Estruturados (vetor) 

Descrição O que é abordado:  

- Manipulação de vetor; e Manipulação de matriz.  

O que se pretende com esse assunto: 

- objetiva compreender estruturas algorítmicas para manipulação de dados estruturados 

(vetores). 

O que o aluno precisa saber ao final: 

- construir estruturas com dados estruturados (vetores e matrizes); 

- manipular índices (endereços físicos de vetores e matrizes); 

- elaborar soluções algorítmicas que atendam aos problemas propostos. 
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Observações: Essa disciplina eletiva estuda formas de representação do pensamento lógico através de técnicas 

de desenvolvimento de algoritmos e da representação e manipulação de dados em um computador. 

 

ATIVIDADE – PROFISSÃO MILITAR: ANO ESCOLAR 6º e 7º 

Assunto Introdução a profissão militar 

Descrição Serão abordadas as características da profissão militar: as forças armadas, o EB, postos e 

graduações, continências e sinais de respeito, símbolos nacionais, A/Q/Sv, ração 

operacional, abrigo improvisado, orientação e pistas de cordas. 

 

7.2 Turno Integral no SCMB – Panorama do CMPA 

Ano 

Escolar 

Semana (Contraturno) Acréscimo de 

Pessoal 
Recursos Necessários Outros 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

6º X  X   
Dança 

Teatro 

Xadrez 

Contratação dos profissionais. - 7º X  X   

8º  X  X  

9º Não implementado 
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CAPÍTULO 8 

VALIDAÇÃO CURRICULAR NO SCMB 

____________________________________________________________________________ 

8.1 Validação de estudos de alunos do SCMB vindos do Exterior 

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

de validação seguirá a orientação legal do MEC e do Ministério das Relações Exteriores. 

A revalidação de estudos de nível fundamental e médio é feita pelas Secretarias Estaduais de 

Educação. Caso estas entidades não realizem tal procedimento, o CM estará autorizado a averiguar, 

segundo o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino no Exército - R-126.  

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

seguinte procedimento, balizado pelas orientações do Ministério das Relações Exteriores (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; e 

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 Colégio Militar para 

fazer a matrícula (se for o caso de continuidade de estudos no Brasil). 

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

interessante orientar a que caso o aluno se matricule em escola de 1º ou 2º grau no exterior que permita a 

seleção das matérias a cursar, não deve deixar de incluir as disciplinas do núcleo comum brasileiro: 

Matemática, Química, Física, Biologia e Educação Física. 

Solicitações de intercâmbio de alunos estrangeiros para cursarem períodos ou ano letivos nos 

Colégios Militares devem ser submetidos à DEPA. 

O Modelo de Documento para análise de currículos externos encontra-se disponível nas 

Normas para Planejamento e Gestão Escolar. 

8.2 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 

justificado. O documento será analisado pela Seção de Ensino da DEPA e a situação do candidato será 

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

destino. 
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CAPÍTULO 9 

PROJETO PEDAGÓGICO DO SISTEMA COLÉGIO MILITAR DO BRASIL 

(PP/SCMB) 

_____________________________________________________________________________________ 

9.1 Introdução 

O presente capítulo objetiva atualizar os CM quanto ao PP/SCMB. Aprovado pela Portaria Nº 

053-DECEx, de 18 MAIO 16, a Diretriz que define o PP/SCMB (EB60-D-08.001) foi publicada em 

Separata ao Boletim do Exército nº 022, de 3 JUN 16. Reiteramos os pontos principais contidos na 

publicação.  

O PP/SCMB é composto por três marcos, a saber: 

“a. Marco Conceitual (ou Filosófico): expressa a opção e 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), corrente pedagógica etc. 

b. 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. 

c. Marco Operacional: apresenta as propostas e linhas de ação, enfrentamentos e organização da escola para a 

aproximação do ideal delineado pelo Marco Conceitual” (Separata ao BE 022/2016, p. 6-7). 

Como síntese dos fundamentos teóricos, filosóficos e metodológicos, as ações educacionais 

desenvolvidas no SCMB visam à formação de um aluno que: 

“- possua atitudes e incorpore valores familiares, sociais e patrióticos que lhe assegurem um futuro de cidadão 

patriota, cônscio de seus deveres, direitos e responsabilidades, qualquer que seja o campo profissional de sua preferência, 

civil ou militar; 

- possua as competências e habilidades fundamentais ao prosseguimento dos estudos acadêmicos e não 

simplesmente conhecimentos supérfluos que se encerrem em si mesmos; 

- seja autônomo e compreenda o significado das áreas de estudo e das disciplinas, enquanto participante do 

processo histórico da transformação da sociedade e da cultura, buscando e pesquisando, de forma continuada, informações 

relevantes; e 

- possua atitudes, valores e hábitos saudáveis à vida em sociedade, conforme segue explicitado. 

a. Respeitar os direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão patriota, da família, dos grupos sociais, do 

estado e da nação brasileira; 

b.  Posicionar-se  criticamente  diante  da  realidade,  assumindo responsabilidades sociais; e 

c. Participar produtivamente da sociedade, no exercício responsável de sua futura atividade profissional. 

- tenha despertada a sua vocação para a carreira militar” (Separata ao BE 022/2016, p. 13). 

O Projeto Pedagógico do SCMB, na íntegra, encontra-se disponível na intranet da DEPA, no 

endereço http://intranet.depa.eb.mil.br/index.php/legislacao. Seu conhecimento é de caráter obrigatório 

para todos os agentes de ensino. 

9.2 Marco Situacional 

Quanto ao Marco Situacional, pode-se afirmar que estabeleceu uma radiografia precisa do 

posicionamento dos Colégios em relação aos conceitos fixados no Marco Filosófico. Assim sendo, 
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possibilitou a definição de metas para que, ao longo dos próximos cinco anos, os CM aperfeiçoem-se em 

mesma direção. As metas são as seguintes: 

METAS 

Caracterização geral dos CM 

1 Atingir, no máximo, o efetivo de até 30 al/sl, em todas as salas de aula do Colégio. 

2 Possuir as dependências/instalações listadas no Marco Situacional. 

3 Possuir todas as salas de aula segundo o parâmetro da sala-padrão. 

4 Reduzir 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 
Acompanhar o ano escolar dos alunos classificados, na avaliação diagnóstica, como “inaptos” 

ou “aptos com restrição” para o ano de ingresso no SCMB. 

7 Aumentar os índices de inscrição e de aprovação no concurso para a EsPCEx. 

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 
Equilibrar a relação entre as cargas didáticas de todos os docentes – em suas respectivas 

disciplinas – e a quantidade de alunos atendidos por cada um desses professores. 

11 
Aumentar a qualificação de todos os agentes de ensino, reduzindo a diferença entre os índices 

das diversas categorias. 

12 Completar a implantação do ensino por competências. 

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), até a 

totalidade do Ensino Fundamental. 

15 
Implementar, incrementar (com atividades científicas, artísticas e esportivas) e avaliar  (com 

dados quanti-qualitativos) o Projeto Valores do CM. 

9.3 Marcos Operacionais dos Colégios Militares 

De posse das metas, foi a oportunidade dos CM, por meio de seus Marcos Operacionais, 

estabelecerem as especificidades de suas progressões, rumo aos objetivos. Neste sentido, tanto aspectos 

financeiros, como de possibilidades e pertinência das metas, foram discutidos. Ao término de 2015, a 

DEPA executou a devolutiva dos documentos apresentados, tendo aprovado, total ou parcialmente, as 

propostas de Marcos Operacionais.  Em 2016, os CM iniciaram as estratégias para o alcance das metas 

previstas. Há de ficar claro que, definida esta trilha a ser seguida e autorizada a maneira peculiar de cada 
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Colégio em progredir no seu terreno, a missão deve prosseguir conforme planejado nos Marcos 

Operacionais de cada CM. Como próximo ponto de controle para as apresentações, por parte os CM, de 

seus progressos, está determinada a XXVIII Reunião do Conselho de Ensino da DEPA (XXVIII 

CEDEPA), a ser realizada no Rio de Janeiro, em agosto de 2019. As apresentações dos CM em relação a 

seus Marcos Operacionais serão reguladas em OSv específica para o Conselho de Ensino da DEPA. 

 

9.4  Projeto Pedagógico na íntegra 

O Projeto Pedagógico do SCMB, na íntegra, encontra-se disponível na intranet da DEPA, no 

endereço http://intranet.depa.eb.mil.br/index.php/legislacao. Seu conhecimento é de caráter obrigatório 

para todos os agentes de ensino. 

 

9.5 Marco Operacional - detalhamento das Metas 

O detalhamento das metas do Marco Operacional do CMPA encontra-se disponível no Anexo Z. 
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CAPÍTULO 10 

ORIENTAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO APOIO PEDAGÓGICO 

_____________________________________________________________________________________ 

10.1 Introdução 

O conceito de apoio pedagógico surge em resposta à constatação da profunda mudança no perfil 

no alunado do SCMB, fruto de transformações na educação básica nacional, sobre as quais foge ao 

escopo deste texto aprofundar. 

No intuito de reduzir os déficits de aprendizagem e a falta de pré-requisitos, proporcionando, com 

isso, a equalização do rendimento escolar de todos os segmentos que compõem o Corpo Discente do 

SCMB, foram criados, em um primeiro momento, os Núcleos de Apoio Pedagógico (NAP), com a missão 

da intervenção clínica sobre aquela parcela dos alunos em maior desvantagem frente aos desafios de seus 

Colégios Militares.  

O desenvolvimento das atividades levou, em um segundo momento, à criação de Seções de Apoio 

Pedagógico (SAP), deixando bem clara a diferença entre as ações de recuperação – simplesmente o 

auxílio para a aquisição pontual de conteúdos não aprendidos – e as ações de apoio pedagógico – o 

resgate de estruturas cognitivas prejudicadas por todo um histórico escolar deficiente. É fundamental 

explicitar a diferença entre estes dois conceitos (recuperação e apoio), porque a prática do primeiro deles 

– já tradicional nos CM – tem se mostrado insuficiente para o desafio enfrentado nos dias de hoje. 

Neste ponto da trajetória, ficou claro ao SCMB que, mesmo uma SAP – melhor estruturada, 

contando com professores exclusivos e até, em alguns casos, com pedagogos exclusivos –, seria ineficaz 

para o fim a que se propunha se a totalidade do programa escolar executado pelos Colégios não 

priorizasse, também, o combate ao fracasso escolar. O que pode ser observado, como efeito colateral da 

fundação dos NAP e depois das SAP foi que, a partir do momento em que foi criada uma instância 

específica dentro dos CM para se preocupar com aquelas atividades, o restante dos Colégios 

despreocupou-se com o combate ao fracasso escolar, gerando com isso, inclusive, um acréscimo de 

pressão contrária aos esforços do apoio pedagógico. 

Chegou-se, assim, à necessária expansão do conceito de apoio pedagógico, de uma dimensão 

clínica (pontual, localizada e restrita) para uma dimensão política (geral, abrangente e sistêmica): 

combater o fracasso escolar é missão de todo e de cada Colégio Militar, de tal forma que todos os agentes 

de ensino devam repensar suas práticas segundo a perspectiva do efeito-escola. 

Define-se efeito-escola como as ações promovidas nos CM, avaliadas segundo seu impacto 

pedagógico: elas colaboram, atrapalham ou são indiferentes à qualidade da educação? Esta qualidade, por 

sua vez, é entendida como a transformação promovida por qualquer escola sobre seus educandos, no 

interesse de seus objetivos educacionais; assim sendo, terá maior qualidade aquela instituição que mais 

modificar seus alunos, e não aquela que, simplesmente, apresentar os melhores resultados finais: valoriza-

se mais a eficácia do processo. 

A busca do efeito-escola leva, então, ao tripé que fundamenta a prática educativa: a conjunção 

entre currículo, didática e avaliação. Ao se inquirir cada um desses componentes quanto a sua relação 

com a qualidade da educação, no intuito de verificar se servem a uma política de apoio pedagógico, ficam 

expostas as limitações de cada uma das partes. 
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Os currículos inchados, conteudistas, privilegiando conhecimentos descolados da realidade e 

desfavorecendo a contextualização e a interdisciplinaridade; a didática – em grande parte como 

decorrência do perfil curricular correlato – centrada nas palestras expositivas e na passividade dos alunos; 

e a avaliação – como consequência compulsória das características dos currículos e da didática – 

favorecendo a memorização injustificada, a reprodução de conteúdos dos livros didáticos e as estruturas 

cognitivas menos complexas. Esse é o cenário, a grosso modo, auscultado nas pesquisas, quando 

privilegiada a atenção sobre o efeito-escola, na busca pela qualidade da educação e a favor de uma 

política de apoio pedagógico. 

Quando se sai da dimensão mais restrita do apoio pedagógico, na qual ele é considerado apenas 

em sua função clínica (ou seja, de emprego pontual, local e restrito), para a dimensão mais abrangente – e 

imprescindível –, que é a da política (geral, abrangente e sistêmica), o que realmente fica exposto nas 

limitações vinculadas ao tripé “currículo – didática – avaliação” é a pedagogia tradicional, em sua 

articulação com o tecnicismo. 

Assim sendo, a adoção do ensino por competências, no que esta corrente pedagógica confronta – 

como procuramos demonstrar – os problemas curriculares, didáticos e de avaliação vem ao encontro do 

combate ao fracasso escolar. 

Ao estabelecer, naquele nível mais básico que é o dos currículos, que os objetos de conhecimento 

não se justificam por si mesmos, mas somente como veículos para o desenvolvimento de habilidades que, 

por sua vez, convergirão para o desenvolvimento de competências; e estabelecendo, também, que o 

deslocamento do foco para as competências impõe ao ensino a adoção de soluções didáticas que 

favoreçam a contextualização e a interdisciplinaridade; neste duplo movimento, os currículos criam 

condições muito mais favoráveis à aprendizagem da diversidade do alunado, por considerar seus 

conhecimentos prévios, suas linguagens específicas e seus perfis de inteligência. 

As novas soluções didáticas, por sua vez, são escolhas mais sofisticadas dentre as opções 

disponíveis, escolhas estas orientadas no interesse do aluno: o ensino passa a ser, realmente, focado na 

aprendizagem. 

A avaliação que decorre desta reestruturação substitui a pergunta tradicional: “ele aprendeu?”, por 

sua versão estendida: “se ele não aprendeu, por quê? O que deve ser feito para que ele aprenda?”, ou seja, 

a avaliação é posta a serviço da aprendizagem, tornando-se instrumento de aperfeiçoamento de todo o 

processo. 

10.2 O funcionamento do Apoio Pedagógico 

a. O apoio pedagógico (Seção de Apoio Pedagógico – SAP) é obrigatório em todos os CM, 

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. 

b. A destinação destes alunos para o apoio pedagógico deve ser feita mediante AD, FRADE e 

relatório indicativo das competências que já deveriam ser dominadas pelos discentes e que ainda estão em 

fase de desenvolvimento. 

c. A oferta mínima obrigatória da SAP deverá atender aos 6º e 7º anos letivos, exclusivamente nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O CMPA atenderá o Ensino Fundamental, nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática. 

d. Os professores deste grupo de alunos devem ser diferenciados, preferencialmente exclusivos 

desta seção e estarem aptos ao emprego de estratégias de aprendizagem diferenciadas. 
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e. 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. 

f. Quanto às políticas de apoio pedagógico, os CM devem avaliar seus processos em função da 

efetividade dos mesmos 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? 
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CAPÍTULO 11 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

_____________________________________________________________________________________ 

11.1 Introdução 

A inserção da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, no SCMB, vem ao 

encontro das determinações previstas, dentre outros documentos, na Constituição Federal (artigos 208 e 

227) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, mais especificamente nos 

artigos 4º e 58º, destacados abaixo: 

a. Art. 4º, inciso III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino.  

b. 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 às que se referem à produção e o 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 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. 

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 especial em sua prática pedagógica. 

As ações contidas nos conceitos de Educação Especial, na perspectiva da 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 especial. 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, a educação especial 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 
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adaptações curriculares, consideradas como peculiares à Educação Especial, 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 SCMB encontra-se consolidando a reformulação pedagógica em face na 

nova abordagem adotada pelo Sistema de Ensino do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx), a inserção da educação especial e 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 especial parte do pressuposto 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. 

A Diretriz Pedagógica para a Educação Especial, aprovada pelo Diretor, em outubro de 2015, 

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 ao atendimento justo ao aluno com necessidade especial. 

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 especial deve ser assegurada toda assistência e 

acompanhamento garantidos pelas legislações citadas. 

Independente 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. 

11.2 Diretrizes Pedagógicas para Educação Especial 

 

1. REFERÊNCIAS 

a. Constituição Federal, 1988. Título VIII, da ORDEM SOCIAL/ artigos 208 e 227. 

b. Lei n°. 10.172/01. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.  

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.  
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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 07 de janeiro de 2008. 

l. Convenção da Guatemala, de 28 de maio de 1999, ratificada pelo Decreto nº 3.956 de 08 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. 

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. 

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 
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A inserção da Educação Inclusiva, no Sistema Colégio Militar do Brasil, vem ao encontro das 

determinações previstas, dentre outros documentos, na Constituição Federal (artigos 208 e 227) e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, mais especificamente nos artigos 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 às que se referem à produção e o 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 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. 

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 na 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. 
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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 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 ao 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. 

 

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) ano, assim como manter os tratamentos e 

acompanhamentos de médicos e especialistas indicados. 

 

6.1 Alunos ingressos pelo Concurso de Admissão 

Durante a inscrição do 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. 
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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 do SAEE, e/ou de docentes com especialização no assunto, em face da análise do Histórico 

Escolar recebido da Escola anterior, bem como dos laudos médicos, para avaliação cognitiva da criança, 

lavrados em ata e assinados pela Direção do CM. 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 encaminhado, à/ pela Seção Psicopedagógica. 

Os alunos ingressos pelo R-69, que tiverem a sua necessidade pedagógica constatada pelo CM 

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 

considerado 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, 

onde 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.  
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8. SEÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Os Colégios Militares, na medida em que iniciam a inserção da Educação Inclusiva em seu 

cotidiano, devem promover a montagem de uma Seção Atendimento Educacional Especializado (SAEE) 

que atenda 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.  

Inicialmente, o núcleo desta Seção funcionará como uma ‘subseção’ da Seção Psicopedagógica 

até que os CM tenham condições de estruturar a SAEE, conforme previsto nesta Diretriz. 

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 ativo, bimestralmente, todas as 

informações a respeito do candidato/aluno. Com base nestas informações, a equipe da SAEE do CM 

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 Seção Psicopedagógica/ SAEE deverá apresentar o termo de matrícula para o responsável 

manifestar, por escrito, o desejo de este atendimento ser realizado pelo CM, bem como as cláusulas de 

comprometimento caso opte pelo atendimento externo. 

As atividades da SAEE constituem-se de oferta obrigatória pelo CM 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); 
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- orientar a elaboração do planejamento educacional individualizado (PEI); 

- 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; 

- 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 Pedagogo com especialização em Educação Especial e Inclusiva; 

- 01 Psicopedagogo ou Orientador Educacional com especialização em Educação Especial e 

Inclusiva; 

- 01 Psicólogo; 

- 01 Assistente Social (exclusivo, se possível); 

- 01 Professor de Língua Portuguesa com especialização em Educação Especial e Inclusiva; 

- 01 Professor de Matemática com especialização em Educação Especial e Inclusiva; 

- 01 Professor de Arte com especialização em Educação Especial e Inclusiva; e 

- 01 Professor de Educação Física com especialização em Educação Especial e Inclusiva. 

OBS1: Todos os profissionais desta Seção devem possuir Curso de Especialização em 

Educação Especial e Inclusiva. 

OBS2: 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. 

 

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; 
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- 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; 

- 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 aluno público 

alvo da educação inclusiva.  

Como o Projeto Pedagógico do SCMB delimita a existência de turmas com NO MÁXIMO 30 

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 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. 

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 CM), a fim de compor, de forma suficiente, um perfil do aluno a ser acompanhado pelo 

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 no SAEE. 

No caso dos CM que ainda não tiverem a SAEE implantada, o orientador educacional da Seção 

Psicopedagógica deverá desempenhar essa atividade, acompanhado do professor do Apoio Pedagógico. 
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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, 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 

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.  
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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 anos para o ensino 

fundamental e 17 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 tratar da “terminalidade específica” institui que: Cabe aos respectivos sistemas de ensino 

normatizar sobre a idade-limite para a conclusão do ensino fundamental.  

Nesse sentido, apropriando desta autonomia delegada, o SCMB se apoiará nas idades previstas 

no R-69 para matrícula e permanência nos anos escolares, não ultrapassando a idade de 15 anos para o 

ensino fundamental e 17 anos no médio.  

Segundo o R-69: 

a) no ensino fundamental: 

1) 6º ano- ter menos de treze anos em 1º de janeiro ou completar dez anos até 31 de dezembro;  

2) 7º ano- ter menos de quatorze anos em 1º de janeiro ou completar onze anos até 31 de  

dezembro;  

3) 8º ano- ter menos de quinze anos em 1º de janeiro ou completar doze anos até 31 de 

dezembro; e  

4) 9º ano- ter menos de dezesseis anos em 1º de janeiro ou completar treze anos até 31 de 

dezembro. 

b) no ensino médio: 

1) 1º ano- ter menos de dezoito anos em 1º de janeiro ou completar quatorze anos até 31 de 

dezembro;  

2) 2º ano- ter menos de dezenove anos em 1º de janeiro ou completar quinze anos até 31 de 

dezembro; e 

3) 3º ano- ter menos de vinte anos em 1º de janeiro ou completar 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: 
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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. 

 

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. 

Os CM deverão, 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 elaboração. 
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CAPÍTULO 12 

SELEÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO ÂMBITO DO SCMB 

______________________________________________________________________________ 

A seleção de material didático no Sistema Colégio Militar do Brasil é um processo coordenado 

pela Seção de Ensino da DEPA e busca acompanhar a escolha dos livros didáticos e paradidáticos 

indicados pelos Colégios Militares para o desenvolvimento do Currículo escolar. 

A escolha desse suporte será realizada considerando os seguintes aspectos: 

1) Alinhamento do material didático e paradidático à Proposta Pedagógica do SCMB; 

2) Alinhamento do cabedal teórico com a Doutrina Militar do Exército Brasileiro; 

3) Inexistência de pontos de contato com temas polêmicos; e  

4) Adequação da linguagem e da seleção de suportes ao ano escolar destinado. 

A escolha do material didático e paradidático no SCMB seguirá o seguinte processo: 

 

12.1 Escolha de Livros Didáticos por meio do PNLD 

a. Assim que for liberada a escolha do PNLD no sítio eletrônico do PDDE/FNDE, por meio de 

DIEx, em caráter urgentíssimo, os CM deverão remeter à DEPA o arquivo do catálogo/GUIA DIGITAL 

recebido dos livros disponíveis para escolha no PNLD pelos CM. 

b. Acompanhado desse catálogo, deverá ser remetida à DEPA a proposta de escolha do CM 

com as três indicações de livros, devidamente analisadas (conforme anexo) e assinadas pelo Coordenador 

de Disciplina e Chefe da Divisão de Ensino. 

c. A Seção de Ensino da DEPA fará a análise da documentação recebida para referendar, ou 

não a escolha do material didático. 

A fim de colaborar com a Família Militar, a adoção de livros do PNLD é prescindível, salvos 

os casos em que a temática contida no material entrar em confronto com o Projeto Pedagógico do SCMB. 

Nesses casos, os CM poderão escolher outro Livro Didático disponível no mercado para aquisição pelo 

responsável; ou, poderá optar pela confecção de material – Notas de Aula ou Apostilas que deverão ser 

assinadas pelo Chefe da Divisão de Ensino, no caso das primeiras, e pelo Comandante do CM, no caso 

das últimas. 

Uma vez adotado o livro didático, TODOS os docentes devem utilizá-lo. Não é franqueado ao 

docente do SCMB a possibilidade de dispensar o uso do material didático escolar em sala de aula. 

Caso o CM receba material didático oriundo do PNLD, que não tenha sido solicitado ou que 

venha de encontro ao Projeto Pedagógico do SCMB, esta Diretoria orienta aos CM que devolvam o 

referido material à reserva técnica das Secretarias Estaduais de Educação/ SEDUC de cada Estado para 

proceder à devolução do material. 

A DEPA orienta aos CM que entrem em contato com as SEDUC para verificarem os 

procedimentos de desfazimento dos livros do PNLD que se encontrem em estoque e inservíveis. 

Ao longo dos anos, observa-se que há necessidades de aprimorar o processo de escolha e de 

acompanhamento desses suportes, a fim de que a DEPA possa colaborar quando da falta de material 

didático, para recompletamento. 

- Emprego da Reserva Técnica - A reserva técnica forma um estoque nacional, composto 

proporcionalmente pelos títulos escolhidos no país e dimensionado inicialmente para atender até 3% das 

matrículas projetadas para cada ano de atendimento. 
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- Desfazimento dos livros - Após o término do ciclo de atendimento, o material didático é 

doado e passa a integrar, definitivamente, o patrimônio da escola ou da rede de ensino. Conforme a 

regulamentação do Programa é facultada a essas entidades a opção de doação ao estudante ou de descarte 

do material.  

Caso a opção seja o desfazimento dos livros, deverá ser feito de forma transparente e amparada 

em legislação local vigente, se esta existir. A resolução nº 15, de 26/07/18 estabelece que é obrigação das 

redes de ensino e das escolas zelar pelo adequado desfazimento dos livros cujo ciclo de atendimento foi 

encerrado.  

Considerando os princípios de sustentabilidade ambiental e social, o FNDE recomenda que 

sejam desenvolvidas ações de reciclagem para reaproveitamento dos livros. É importante conhecer a 

legislação do PNLD e as definições locais da sua rede de ensino sobre o descarte desses materiais. Pode 

ser que exista uma política de desfazimento específica em sua região. 

Todas as redes de ensino e escolas federais participantes do PNLD devem fazer a gestão dos 

seus livros disponibilizados em reserva técnica, conforme orientações do FNDE. A previsão da Autarquia 

é que as escolas possam solicitar esse material a partir de março de 2019. A guarda e a distribuição dos 

livros ficam a cargo dos Correios, como nos anos anteriores. Atualmente, todas as solicitações de reserva 

técnica são realizadas no sistema PDDE interativo.  

Os pedidos de reserva técnica podem ser realizados pelas escolas e/ou pelas secretarias de 

educação. No caso dos pedidos realizados pelas escolas, obrigatoriamente, a rede de ensino deverá 

analisar a solicitação e validar o pedido, para que o FNDE possa atender a demanda. O sistema da reserva 

técnica em 2019 ficará aberto e disponível. 

 

12.2 Livros Didáticos fora do PNLD 

a. Os CM poderão indicar livros para aquisição pelos responsáveis caso os livros do PNLD não 

atendam ao Projeto Pedagógico do SCMB. 

b, O uso de apostilas de Sistemas de Ensinos  (apostilas) só será autorizado para apoiar os 

CPrep EsPCEx, os itinerários formativos do Novo Ensino Médio e CPrep CN/EPCAr. 

c. A DEPA não autoriza o uso de apostilas em lugar dos livros didáticos/ PNLD pelos seguintes 

motivos: não favorece ao docente a troca de Objetos do Conhecimento, pelo fato de obedecerem à 

sequência previamente prevista pelos currículos dos 'cursos- autores' e de engessarem as aulas com a 

imposição de módulos com conteúdos previamente selecionados. 

 

12.3 Livros Paradidáticos 

Os CM deverão apresentar a lista de livros paradidáticos com TODOS os livros que serão lidos 

em 2019.  

A Disciplina de Língua Portuguesa/Literatura no Ensino Médio deverá proceder à leitura de 

livros de Literatura Brasileira e/ou Estrangeira, priorizando os clássicos. Temáticas polêmicas ou 

desalinhadas ao Projeto Pedagógico poderão ser desaconselhados pela DEPA, durante a análise do PGE 

do CM. 

Os livros paradidáticos deverão ser apreciados e aprovados pela Direção de Ensino e 

submetidos à DEPA por meio do PGE. 

É obrigação de o aluno ter todos os livros adotados, e um dever dos docentes exigir seu uso na 

sala de aula. 

Os CM devem empenhar-se para exigir das editoras os livros didáticos mais atualizados. Caso 

eles não sejam os mais atualizados, o CM poderá escolher os da edição mais apropriada e informar a esta 

Diretoria.  
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CAPÍTULO 13 

SIGAWEB -  SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA 

______________________________________________________________________________ 

13.1 Finalidade 

O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e Administrativa dos Colégios Militares 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 que são utilizados em cada Colégio Militar, 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).  

 

13.2 Arquitetura 

O SIGAWEB reúne 4 (quatro) subsistemas informatizados, um acessível via Internet que se 

destina à utilização por pais, responsáveis e alunos para consulta às informações relativas a determinado 

Aluno (SIGAWEB); o segundo acessível em cada CM via rede local (SGE), sistema legado escrito em 

Delphi que se destina ao cadastramento, alterações e consultas aos dados das operações realizadas dentro 

dos setores da estrutura do Colégio Militar; o terceiro acessível na DEPA via rede local (Estatística); e o 

quarto subsistema faz o sincronismo dos bancos de dados de cada CM com o banco de dados global da 

DEPA/DECEx que é utilizado para consulta pela internet pelos usuários da extranet. O subsistema 

Estatístico, também legado escrito em Delphi, se destina a geração de informações estatísticas utilizando 

o banco global armazenado no servidor do DECEx (Dados de todos os CM). 

A infraestrutura de servidores necessária para o funcionamento deste sistema encontra-se 

distribuída geograficamente em instalações dos colégios militares e no DECEx. Neste modelo os dados 

são transmitidos/recebidos automaticamente a cada 5 minutos de um colégio militar para uma base de 

dados centralizada (global) localizada no DECEx. As interfaces deste sistema foram escritas nas 

linguagens de programação Delphi e PHP; Todos os servidores possuem sistema operacional Linux com 

sistema de gerenciamento de banco de dados Postgresql. 

A figura a seguir ilustra módulos existentes e como é feita a comunicação entre os servidores.  
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13.3 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: 

- Cadastros e Matrículas: Módulos que permitem o arquivamento de dados do pessoal militar, 

funcionários civis, alunos, responsáveis e dependentes. Auxiliam na elaboração dos históricos escolares, 

controle de matrículas e desligamentos, bem como o controle do efetivo e solicitações de vaga efetuadas 

no SIGAWEB; 

- 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); 

- 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 padrões da 

organização, como o QIE4 e a relação de notas para publicação em BI como Aditamento; e 

- Controle da Situação Disciplinar - Comportamento e Faltas: Aplicações que controlam a 

frequência dos alunos e os pontos perdidos, bem como a manutenção das alterações de comportamento e 

controle do grau de comportamento. 

a. Controle de Saúde e Departamento de Educação Física: Aplicativos que controlam os 

atendimentos médicos e cadastros de informações de saúde dos alunos e militares. 

b. Controle de Usuários: Aplicativo que controla os usuários do sistema, grupos de acesso 

com permissões aos módulos desenvolvidos.  

c. Controle de Concursos e Simulados: Este módulo permite realizar o processo de 

Concurso de Admissão através do SIGAWEB, desde as inscrições até os relatórios da última fase 

(Resultado final e Quadros/Mapas da DEPA), baseados em normas do DECEX/DEPA. 

d. 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, 
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autorização pelo Fiscal Administrativo e entrega pelo Almoxarifado. Disponibiliza relatórios padrão da 

instituição como Estoque Atual, Inventário, Resumo das Contas Contábeis, Previsão de Compras. 

e. Controle da Biblioteca: Módulos que permitem o controle do acervo da biblioteca, bem 

como os empréstimos e localização dos exemplares. 

f. Gerenciamento Financeiro: Aplicativo que permite o controle das mensalidades de 

QME e APM dos alunos, criação de boletos bancário para alunos e 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. 

g. Controle da Comunicação Social: Aplicativos que auxiliam o controle de endereços de 

militares, civis, alunos ex-alunos, autoridades, alunos eméritos. 

h. Os recursos do Sistema Estatístico são apresentados por área de desenvolvimento, a 

qual pode ter um ou mais módulos. Sendo este sistema destinado a atender os processos gerenciais da 

DEPA, as funcionalidades são relacionadas ao controle de informações estratégicas. Assim existem 

opções de consulta de dados consolidados e detalhados em todos os Colégios Militares. 

i. Consulta de Alunos: Módulo que permite a consulta dos dados de alunos do SCMB.  

j. Consulta Situação Escolar: Módulo que permite a consulta das matrículas, grade 

curricular, efetivo e histórico dos alunos. 

k. 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.  

l. Consulta Situação Disciplinar: Módulo que permite a consulta do desempenho 

disciplinar dos alunos, no que se refere a comportamento e faltas. 

m. Consulta de Quadros e Mapas: Módulo que permite a visualização dos Quadros 

Informativos de Ensino. 

n. Consulta Financeiro: Módulo que permite a consulta de informações financeiras. 

o. Consulta Consolidado Financeiro: Módulo que permite a consulta de informações 

financeiras sumarizadas. 

p. Consulta Pessoal Militar e Civil: Módulo que permite a consulta de informações de 

pessoal sumarizadas.  

Os recursos do Sistema Web são apresentados por grupo de acesso. Esta parte do sistema é 

destinada a atender as necessidades dos usuários do site (alunos, pais, candidatos, responsáveis e 

professores). Abaixo, alguns recursos do site do Colégio: 

a. Módulo de Alunos, Pais e Responsáveis: 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 Professor: 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;  

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. 

 

13.4 Perspectivas Futuras 

A modernização evolutiva do SIGAWEB, utilizando a técnica de reengenharia de software, irá 

reescrever os subsistemas legados numa plataforma de programação que permita a utilização da internet 

pelos usuários do sistema e de equipamentos móveis como tablet e smartphone. 
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a. Justificativa para a Modernização do SIGAWEB 

As justificativas que dão origem a necessidade de modernização do SIGAWEB, as mais 

relevantes, são: 

1) A ausência de propriedade do sistema de gestão escolar (SGE) num cenário de 

desenvolvimento amplamente dominado pelo Exército; 

2) A grande quantidade de “remendos” já existentes no SGE devido um grande número de 

alterações que ocorreram por vários anos (desde 2006); 

3) O SGE ser uma aplicação crítica para as atividades acadêmica e administrativa dos CM 

(sistema legado), onde qualquer falha pode refletir em sérios impactos na tomada de decisão, na qualidade 

das informações e no próprio funcionamento das operações realizadas no CM; 

4) A não utilização de tecnologias WEB e móveis (Tablet, Smartphone); 

5) A existência de inclusões e/ou alterações de dados manualmente realizadas pelo técnico de 

informática, devido não existência de algumas interfaces (aplicações) que possibilitem os usuários do 

sistema fazerem diretamente;  

6) A utilização da linguagem Delphi na programação das funcionalidades do sistema legado, 

plataforma que vem se distanciando das novas qualificações realizadas pelas instituições de ensino e/ou 

uso pelas instituições empresariais; e 

7) A possibilidade do SCMB entra em colapso, dada a ausência dos fontes dos programas dos 

subsistemas legados, dado o nível de dependência da TI para a obtenção de dados, a fim de acompanhar 

os resultados e respaldar as decisões. 

 

b. Resultados e Benefícios Previstos com a Modernização do Sistema. 

1) Autossuficiência da ATI/DECEx para atender as necessidades dos CM e da DEPA bem como 

as manutenções evolutivas e perfectivas do sistema; 

2) Utilização de novas tecnologias, arquitetura, funcionalidades (exemplo: secretaria virtual, 

equipamentos móveis, integração com dados de pessoal militar do DGP e EAD); e 

3) Diminuição de ocorrências de incidentes e ampliação dos níveis de confidencialidade, 

segurança, integridade dos dados e disponibilidade do sistema, dados e informações envolvidas. 
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CAPÍTULO 14 

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 AA” a 

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

I – original do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, com todos os campos preenchidos e 

assinados; 

II – cópia autenticada do histórico escolar; 

III – cópia autenticada de documento de identificação oficial com foto; 

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

Observação: 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 chancelamento pela DEPA, a documentação será reenviada ao CM para devolução ao 

solicitante. 

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: 

1) 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. 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; 

2) 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; 

3) conforme prevê o Art 8º e seus artigos, contidos na Resolução CNJ 228/2016, 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; e 

4) 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 Regionais do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, 
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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.  

1) Portal do MEC:  

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

apostilamento-de-documentos. 

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

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/legalizacao-de-documentos/documentos-emitidos-no-exterior. 
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CAPÍTULO 15 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) / NOVO ENSINO MÉDIO 

______________________________________________________________________________ 

O disposto no presente capítulo contém orientações sobre a adaptação curricular para os 

Ensinos Fundamental e Médio, em face das proposições constantes na Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017 e demais normas legais, referentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em processo de 

implantação na educação nacional. 

 

15.1 Histórico 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei nº 9.394/1996), legislação que norteia a educação 

nacional, sofreu uma série de alterações e normatizações ao longo dos anos. Uma das mais relevantes foi 

a expedição das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), publicadas em 2013, que 

propõem, entre outras determinações, a ampliação da obrigatoriedade, gratuidade e responsabilidade 

estatal para todos os níveis da Educação Básica, que antes eram assegurados somente para o Ensino 

Fundamental, passando a incluir também a Pré-Escola e o Ensino Médio. A partir de 2013, o Estado 

brasileiro assumiu a responsabilidade de garantir o acesso gratuito a todas as etapas da Educação Básica 

para qualquer cidadão, com possibilidade de acionamento de dispositivos legais para sua reivindicação. 

As DCN sinalizaram para a exigência de um currículo com base nacional comum, que já estava previsto 

na primeira versão da LDB e no Plano Nacional da Educação para os Ensinos Fundamental e Médio.  

Em 2017, com a publicação da Lei nº 13.415/2017, as mudanças foram ainda mais objetivas, 

sendo instituídas duas nomenclaturas para se referirem às finalidades da educação: definição de direitos e 

objetivos de aprendizagem e de competências gerais da Educação Básica, norteando condutas que trariam 

uniformidade à educação brasileira, intensificando a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

No Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), as ações didático-metodológicas destinadas à 

formação do aluno do Colégio Militar, além de oferecer a Educação Básica segundo os valores, costumes 

e tradição do Exército Brasileiro, precisam estar em consonância com a legislação vigente (LDB e DCN), 

levando-se em conta o perfil etário, afetivo e cognitivo de seu público e a finalidade de sua missão.  

Nesse contexto, o Diretor da DEPA expediu, em 2017, a primeira versão da Diretriz de 

Adaptação do Ensino Médio no SCMB (DIEx nº 20-SUBSEÇ AVAL ESTAT/SEÇ ENS/DEPA – de 24 

de janeiro de 2017), alinhada às diretrizes do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

que determina como orientação e meta à DEPA “adequar a Proposta Pedagógica do Sistema Colégio 

Militar às novas demandas do Ensino Médio” (Diretriz Ch DECEX 2018, p.9). 

 

15.2 A BNCC e o Projeto Pedagógico do SCMB 

Da primeira análise publicada na Diretriz de Adaptação do Ensino Médio no SCMB, 

destacamos alguns pontos de alinhamento entre o que propõe a BNCC e o que se fundamenta o Projeto 

Pedagógico do Sistema Colégio Militar do Brasil (PP/SCMB):  

1) formação humana integral (BNCC, p.7 / PPSCMB, p.16 e 17);  

2) construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. (BNCC, p. 7 / PPSCMB, p.17);  

3) aprendizagens com base no desenvolvimento de competências: “mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 

e valores”. (BNCC, p. 8 / PPSCMB, p.21);  
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4) compromisso com a Educação Integral, visão plural, singular e integral do jovem, 

considerando-o como sujeito de aprendizagem (BNCC, p.14 / PPSCMB, p.17/18);  

5) currículo e práticas pedagógicas: contextualização dos conteúdos curriculares (p.21); adoção 

de estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas e diversificadas, que possibilitem uma 

organização interdisciplinar (p.21/22); situações práticas e procedimentos motivadores para os alunos 

(p.21); avaliação formativa de processo (p.20); recursos didáticos e tecnológicos (p.17/18); manutenção 

de processos permanentes de formação docente e de gestão pedagógica e curricular para os demais 

educadores (BNCC, p. 16 e 17 / PP SCMB, p. 59). 

As principais alterações previstas nas bases legais são:  

1) ampliação da carga horária para 1.400 h para o EM, até 2022; 

2) ensino obrigatório das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nos 03 anos do EM; 

3) ensino de Arte e de Educação Física obrigatório no EF e no EM, em todos os anos escolares; 

4) ensino de Língua Estrangeira: obrigatório da Língua Inglesa, a partir do 6° ano/EF e o 

oferecimento de uma 2ª língua no EM, sendo esta optativa para o aluno; 

5) currículo do EM:BNCC + itinerários formativos específicos, com ênfase nas áreas de 

conhecimento e na formação técnica e profissional; e 

6) sobre os profissionais da Educação: graduado em Licenciatura; graduado com 

complementação pedagógica; profissionais com notório saber reconhecido na formação técnica e 

profissional. 

Para o alcance das metas e atendimento das demandas, a Linha de Ação proposta, 

principalmente para adequação do PP/SCMB ao Novo Ensino Médio, constitui-se das seguintes 

premissas: 1) a BNCC dá autonomia aos Sistemas de Ensino para organizarem seus documentos de 

currículo e implementarem as mudanças; 2) o PP/SCMB está alinhado às ideias principais da BNCC; 3) 

os índices do IDEB respaldam o SCMB a realizar as atualizações necessárias atendendo a dois critérios 

previstos em seu Projeto Pedagógico: coerência e continuidade(PP/SCMB,p.50). 

 

15.3 Ações Propostas 

Propõem-se as seguintes ações para realizar a adaptação do PP/SCMB à BNCC: 1) manutenção 

da grade curricular e sistema de avaliação; 2) manutenção dos atuais Planos de Sequência Didática; 3) 

oferta de itinerários por Área de Conhecimento e Pré-militar, com autonomia de funcionamento a cargo 

dos CM, para validação em 2019 no 3º ano/EM; 4) construção de um documento de currículo da 

DEPA/SCMB com a correspondência entre as competências gerais da BNCC e as matrizes dos PSD. 

Para atender as demandas previstas, estabelecemos o seguinte cronograma:  

1) em 2019: acrescentar + 160 h/a na matriz curricular do 3º ano/EM, sendo 60 % do conteúdo 

destinados à BNCC e 40 % do conteúdo destinados aos itinerários formativos, a serem elaborados pelos 

CM e ofertados aos alunos do 3º ano/EM;  

2) em 2020: inserir a disciplina Arte na grade curricular nos 8º/EF, 9º/EF e 1º/EF; manter o 

Sistema de Ensino de Aprendizagem por Níveis (SEAN) e propor condições de execução para oferta de 

Espanhol no EM em caráter optativo para os alunos CM;  

3) em 2021: atualizar o PP/SCMB a fim de atender as demandas previstas na BNCC em todos 

os anos escolares do EM;  

4) em 2022: efetivar as alterações do PP/SCMB, atendendo todas as demandas previstas na 

BNCC. 

 

15.4 Orientações para a Elaboração dos Itinerários no 3º Ano/EM 

A elaboração dos itinerários do 3º ano/EM teve como base as orientações seguintes, postadas 

no ambiente virtual de aprendizagem. 
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a. Sobre a carga horária semanal (acréscimo de 160h/a na grade curricular do 3º ano/EM) 

35 h/a por semana, assim distribuídas:21 h/a destinadas à BNCC (60%) + 14 h/a destinadas aos 

itinerários (40%). 

b. Distribuição dos tempos semanais 

A distribuição curricular mínima prevista na BNCC para o 3º ano consta no Anexo “D” das 

presentes Normas. Os CM poderão fazer uso do 7º tempo de aula e/ou oferecer o complemento dos 

itinerários no contraturno.  

Para o 3º ano/EM, em 2019, a disciplina Literatura foi incorporada à disciplina Língua 

Portuguesa. 

c. Avaliação no 3º ano/EM 

Ao elaborarem os itinerários, os CM deverão apresentar uma proposta de avaliação, indicando 

as possibilidades de notas das AP e das AE. 

d. Modelo dos itinerários 

A apresentação das propostas para o oferecimento de itinerários, por área de conhecimento e 

TU pré-militares, para os alunos do 3º ano/EM, para validação em 2019, devem seguir como modelo os 

Planos de Execução Didática (PED), contemplando os itinerários a serem oferecidos pelos CM, 

observando-se as seguintes recomendações: 

1) as competências e habilidades a serem desenvolvidas no PED devem estar contidas nos 

PSD das Áreas de Conhecimento; 

2) a confecção do PED deve seguir as orientações contidas no Caderno de Didática do 

SCMB, inclusive com a indicação de oportunidade de avaliação; 

3) além das avaliações sugeridas nas NAEB, podem ser sugeridas outros modelos de 

avaliação; 

4) para cada itinerário proposto, além do PED, deve ser confeccionada uma matriz de 

descritores; 

5) os Grupos de Trabalho SCMB/NOVO EM, participantes do AVA, devem apresentar 

quantos itinerários julgarem necessários para atender as demandas de seu CM, incluindo o itinerário 

“preparatório militar”; 

6) os itinerários a serem oferecidos devem constar nos anexos dos Planos Geral de Ensino 

(PGE 2019), a ser remetido para a DEPA, conforme a seguinte ilustração: 
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7) O detalhamento dos itinerários, composto pelas respectivas sequências didáticas, deverão estar 

em condições de serem apresentados nas Visitas de Supervisão Escolar e/ou remetidos à DEPA, quando 

solicitados.  
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CAPÍTULO 16 

AVANÇO ESCOLAR NO SCMB 

______________________________________________________________________________ 

O Avanço Escolar é um instituto regulado pela Portaria nº 75, de 11AGO09, e que visa a 

autorizar a concessão antecipada do Diploma de Conclusão do Ensino Médio ao aluno do 3º ano EM do 

SCMB que for aprovado em vestibular de meio de ano.  

Segundo a Portaria citada acima, a concessão do referido instituto só será autorizada mediante 

o atendimento irrestrito a todas as seguintes condições: 

a. Estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. 

b. Solicitar a concessão, por intermédio de um requerimento ao Diretor de Ensino do Colégio 

Militar no qual está matriculado; 

c. Ter frequentado todo o primeiro semestre letivo, sem atingir índice superior a vinte e cinco 

por cento de faltas neste período; 

d. Ter sido aprovado em vestibular de meio de ano, para ingresso em estabelecimento de ensino 

superior; 

e. Ter as mesmas condições de aprovação no primeiro semestre, conforme as Normas 

Avaliação Educacional do SCMB (NAESCMB), à semelhança do critério de aprovação para o ano letivo 

considerado; 

f. Estar, no mínimo, no comportamento bom, na ocasião do requerimento; 

g. Ter parecer favorável do Conselho de Ensino do Colégio Militar no qual é aluno; 

h. Ter a homologação do Cmt do CM, em última instância, sobre o parecer do Conselho de 

Ensino; e 

i. Estar adimplente com a QME. 

Os alunos que desejam ser avançados deverão fazer a opção pelo avanço escolar por meio de 

requerimento endereçado ao Comandante do CM, anexando cópia da inscrição do vestibular e documento 

informando possível data de matrícula para o segundo semestre de 2019. O limite para concessão do 

referido instituto será a primeira quinzena de agosto. Depois dessa data, nenhum aluno poderá receber o 

benefício do Instituto. 

A prova será aplicada somente aos alunos que entrarem com requerimento e não haverá 

segunda chamada. O grau obtido não valerá para a composição de AP ou de AE.  A convocação do 

Conselho de Ensino deverá tão somente verificar se as exigências para a concessão do referido instituto 

foram atendidas pelo aluno. Não haverá concessão de grau, nem análise para aprovar "via conselho". 

A data do desligamento do aluno e a consequente perda do vínculo com o SCMB, é ato 

discricionário do Comandante e Diretor de Ensino do CM, conforme o Art. 60 do Regulamento dos 

Colégios Militares (R-69); 

“Art. 60. O desligamento é o ato administrativo do Comandante, publicado em BI, pelo qual o 

aluno perde todo o vínculo com o SCMB. 

§ 1º É desligado do SCMB o aluno que: 

I - concluir o 3º ano do ensino médio com aproveitamento;” (grifo nosso) 

O aluno desligado não poderá participar de eventos escolares posteriores, salvo por autorização 

expressa do Comandante e Diretor de Ensino do CM, devidamente justificada e publicada no BI CM. 

Será autorizada ao aluno que obtiver o Avanço Escolar a participação na Solenidade de 

Diplomação do 3º Ano do EM e atos correlatos.   
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CAPÍTULO 17 

ÍNDICE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

______________________________________________________________________________ 

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. 

Esse índice é um dado muito significativo para a DEPA e pra 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). 

Além de se encontrar nas NPGE 2019 como instrumento de gestão escolar, o acompanhamento 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) encontra-se previsto na meta nº 09 do Projeto 

Pedagógico do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB). 

Em face disso, a participação dos CM assume o 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. 

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, os CM deverão fazê-lo por meio do endereço ideb.inep.gov.br. 

Em 2019, a Prova Brasil será aplicada novamente. Nesse sentido, desde já, os CM precisam 

planejar a participação dos alunos dos anos escolares envolvidos no processo, quais sejam o 9º ano do 

Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio. 
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CAPÍTULO 18 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE REDAÇÃO 

______________________________________________________________________________ 

A DEPA vem observando os resultados do ENEM, do IDEB e da Prova DEPA que a 

proficiência escritora e leitora dos alunos do SCMB precisa ser estimulada de modo a aprimorar os 

processos de ensino-aprendizagem e de 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 da 

pedagogia do letramento, com foco no desenvolvimento das competências leitoras e escritoras. Nesse 

sentido, o ensino da gramática não será desenvolvido numa perspectiva prescritiva, em que se enfatize o 

ensino meramente conceitual “das regras pelas regras”, mas deverá ser apresentado sobre 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). 

Nesse sentido, a DEPA determina que, a partir de 2019, 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 dois livros paradidáticos. A DEPA tem 

observado que há indicações de livros com temáticas e abordagens polêmicas.  

Para isso, por ocasião da remessa dos PGE, os CM deverão informar a relação de livros 

paradidáticos a serem adotados durante todo o ano. Esta listagem deverá ser assinada pelo Coordenador 

Geral de Disciplina e rubricada pelo Chefe da DE. 

  

b. Em face da extrema necessidade, as AP - do 6º ao 9º ano EF-  deverão ser oriundas 

obrigatoriamente da composição de quatro 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; 

2) Elaboração de uma terceira AP apoiada na abordagem metodológica citada acima; e 

3) Elaboração de uma quarta AP destinada à entrega obrigatória de 10 textos (valendo 1,0 

ponto) ou de 05 textos (valendo 2,0 pontos).  

Esses textos poderão ser: 

- resumo dos 02 livros paradidáticos lidos no trimestre (mínimo 20 linhas máximo 30 linhas); 

- resumo de filme, livro, documentário indicado pelo docente de LP; 

- resumo de algum seminário apresentado; 

- relatórios de leitura e análise de livros;  

- resumo de livros escolhidos pelos alunos 

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 pra o ensino fundamental, a presença e a devolutiva das 

observações do docente são imprescindíveis. 

 

A DEPA criará um Grupo de Estudo composto pelos docentes que participaram do Projeto 

Letramento, para estudo de estratégias que possam aprimorar o ensino da leitura e da redação nos CM. 

Considerando que a perspectiva dos multiletramentos é a base do currículo escolar no SCMB, e 

conforme consta nas Normas Educacionais e no Projeto Pedagógico, em 2019, os docentes de todas as 
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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. 
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CAPÍTULO 19 

PROVA DEPA - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

______________________________________________________________________________ 

A Prova DEPA tem a finalidade de mapear os diferentes níveis de desenvolvimento em que se 

encontram os alunos. Para isso, a fim de espelhar a atual abordagem pedagógica do SCMB, o ensino por 

competências, esta prova, cujo foco censitário é o de observar, deverá primar pela resolução de situações-

problema, contextualizadas e interdisciplinares, podendo ser ou não temática.  

A partir de 2019, outras disciplinas serão incorporadas a esta avaliação e a elaboração dessas 

provas será dividida pelos CM, a saber: 

 

MATEMÁTICA 

6º/EF 
BANCA 

CMJF 
1°/EM 

3º/EM 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

6º/EF 
BANCA 

CMF 
1°/EM 

3º/EM 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

1°/EM BANCA 

CMR 3º/EM 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA 

1° /EM BANCA 

CMRJ 3º/EM 

 

 

19.1 Orientações para Elaboração da Prova DEPA 

a. Avaliação de Matemática 

Ao longo dos últimos anos, esta avaliação foi aplicada apenas no 1º ano do ensino médio. A 

partir de 2018, foi inserida no 6º ano EF e no 3º ano/EM. 

A prova deverá primar pela resolução de situações-problema, contextualizadas e 

interdisciplinares, podendo ser ou não temática. Deverá ser elaborada para resolução em 03 horas 

(levando-se em conta o tempo para a leitura dos textos presentes nas situações problemas) e será 

composta por 15 questões múltipla escolha com 05 opções de resposta.  

A Banca deverá selecionar o CORE dos objetos do conhecimento conforme a seguinte 

orientação: 

- 6º ano do EF- utilizar como referência as Matrizes do SAEB. Prova deverá constar de 

questões com bastantes leituras de situações problemas e de atividades que demandem o uso das 

operações simples, conforme a matriz de referência da Avaliação Diagnóstica; 
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- 1º ano EM - OC que permearam todo o ensino fundamental (6º ao 9º ano), indicando as 

Competências e Habilidades (conforme os PSD) que desenvolvem esses objetos. Da mesma forma, 

poderão ser elaborados descritores específicos para esta prova, ou utilizar os já elaborados pelo CM; e 

- 3º ano EM - OC que permearam o ensino médio (1º e 2º ano), indicando as Competências e 

Habilidades (conforme os PSD) que desenvolvem esses objetos. Da mesma forma, poderão ser elaborados 

descritores específicos para esta prova, ou utilizar os já elaborados pelo CM. 

As provas a serem remetidas para a DEPA deverão ser apresentadas em dois arquivos: um para 

a resolução do aluno, e o outro com o gabarito comentado e com o barema 2 incluso (conforme as 

NAESCMB/2018). 

 

b. Avaliação de Leitura e Escrita 

A avaliação de Leitura e Escrita a ser elaborada pela Banca deverá fornecer subsídios para a 

apreciação censitária das competências leitoras e escritoras desenvolvidas pelos alunos em seus diferentes 

níveis de letramento e escolares. 

Baseando-se nos conceitos elementares do sociointeracionismo discursivo (cf. Bronckart e 

Adam), no conceito de gênero textual e dialogismo (cf.Bakhtin), de multiletramentos (cf. Rojo e Magda 

Soares), a pesquisa constará da produção de um texto, cujo gênero pode ser escolhido pela Banca, mas a 

sequência textual será predeterminada pela DEPA. Esta produção será elaborada a partir de uma coletânea 

temática de diferentes gêneros e sequências textuais. 

O tema escolhido pela Banca e a coletânea de textos apresentada deve propiciar às seguintes 

etapas: 

1) condição de produção: 

- 90 minutos para realização; 

- tema afeito à realidade sociocognitiva dos alunos; 

- gêneros textuais que sejam afeitos à faixa etária, aos níveis de letramento e estimulem a 

reflexão e a ampliação do conhecimento de mundo dos alunos. 

 

2) condição de materialização do texto: 

- apropriação dos conhecimentos de mundo, das experiências pessoais e de forma criativa; 

- escritura de um texto cujo foco narrativo esteja na 1ª ou na 3ª pessoa e os personagens tenham 

nome e os demais marcadores narrativos estejam presentes – no caso do 6º ano/EF e 1º ano/EM; 

- escritura de um texto dissertativo-argumentativo, com os elementos característicos, para o 3º 

ano/EM; 

- possua um título; e  

-  apresente, no mínimo, 25 e, no máximo, 35 linhas. 

 

3) grade de correção 

A correção será feita com a grade de correção elaborada na revisão curricular de 2014, e que 

está reproduzida nos PSD do EF e do EM. A grade já contempla as competências e habilidades de leitura 

e escrita em diferentes níveis de observação. 

 

4) processo de correção 

As produções escritas sofrerão duas correções: a primeira, nos CM de origem, e a segunda, pela 

Banca elaboradora da prova DEPA. Para a correção, a Banca poderá solicitar o apoio dos outros docentes 

de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio. 

 

c. Avaliação de Ciências Naturais 



(Continuação do PGE/2019 do CMPA................................................................................................................91/95) 

A avaliação de Ciências Naturais a ser elaborada pela Banca deverá fornecer subsídios para a 

apreciação censitária das competências e habilidades que permitam observar o letramento científico dos 

alunos do ensino fundamental do SCMB. 

O letramento científico requer não apenas o conhecimento de conceitos e teorias da ciência, 

mas também o conhecimento sobre os procedimentos e práticas comuns associadas à investigação 

científica e como eles possibilitam o avanço da ciência. Assim, indivíduos que são cientificamente 

letrados têm o conhecimento das principais concepções e ideias que formam a base do pensamento 

científico e tecnológico; de como tal conhecimento foi obtido e do grau em que tal conhecimento é 

justificado por evidência ou explicações teóricas. 

Segundo a matriz de referência da OCDE/PISA, Letramento Científico é a capacidade de se 

envolver com as questões relacionadas com a ciência e com a ideia da ciência, como um cidadão 

reflexivo. Uma pessoa letrada cientificamente, portanto, está disposta a participar em discurso 

fundamentado sobre ciência e tecnologia, o que exige as competências para:  

1) Explicar fenômenos cientificamente: Reconhecer, oferecer e avaliar explicações para 

fenômenos naturais e tecnológicos; 

2) Avaliar e planejar investigações científicas: descrever e avaliar investigações científicas e 

propor formas de abordar questões cientificamente; e 

3) Interpretar dados e evidências cientificamente: analisar e avaliar os dados, afirmações e 

argumentos, tirando conclusões científicas apropriadas. 

A partir de 2018, esta avaliação constará da PROVA DEPA, iniciando sua aplicação para o 1º 

ano EM. 

A prova deverá ser elaborada para resolução em 03 horas (levando-se em conta o tempo para a 

leitura dos textos presentes nas situações problemas) e será composta por 10 questões múltipla escolha 

com 05 opções de resposta.  

A Banca deverá selecionar o CORE dos objetos do conhecimento conforme a seguinte 

orientação: 

- 1º ano EM - OC que permearam todo o ensino fundamental (6º ao 9º ano), indicando as 

Competências e Habilidades (conforme os PSD) que desenvolvem esses objetos. Da mesma forma, 

poderão ser elaborados descritores específicos para esta prova, ou utilizar os já elaborados pelo CM. 

 

d. Avaliação de Língua Estrangeira Moderna 

A avaliação de LEM/INGLÊS, a ser elaborada pela banca deverá estar alinhada com a 

abordagem descrita nos PSD de promover o desenvolvimento da competência comunicativa, assim como 

da competência plurilíngue e pluricultural, considerando as competências sociolinguística, gramatical, 

discursiva e estratégica, visando a formar cidadãos capazes de usar a língua para propósitos de 

comunicação e para o estabelecimento de relações interpessoais em um mundo globalizado, ampliando 

assim o seu acesso à ciência, a novas tecnologias e ao conhecimento cultural.   

Segundo o PSD, o objetivo do ensino da Língua Inglesa deve ser o de preparar o aluno para 

compreender e atuar no mundo complexo, problematizar, formular proposições, pensar e atuar 

criticamente em sua realidade, para que este se torne um cidadão completo e ativo, em suas múltiplas 

dimensões e responsabilidades. 

A partir de 2019, esta avaliação constará da PROVA DEPA, iniciando sua aplicação para o 1º 

ano EM. 

A prova deverá ser elaborada para resolução em 03 horas (levando-se em conta o tempo para a 

leitura dos textos presentes nas situações problemas) e será composta por 10 questões múltipla escolha 

com 05 opções de resposta.  
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A Banca deverá selecionar o CORE dos objetos do conhecimento conforme a seguinte 

orientação: 

- 1º ano EM - OC que permearam todo o ensino fundamental (6º ao 9º ano), indicando as 

Competências e Habilidades (conforme os PSD) que desenvolvem esses objetos. Da mesma forma, 

poderão ser elaborados descritores específicos para esta prova, ou utilizar os já elaborados pelo CM. 

 

19.2 Prazo de Remessa da Prova DEPA 

A avaliação será analisada pela Seção de Ensino da DEPA, antes de ser apresentada ao Diretor 

de Educação Preparatória e Assistencial, para isso deverá ser remetida até o dia 13 FEV 19. 

 

19.3 Validação da Prova DEPA nos Colégios Militares 

As provas poderão ser validadas como nota de AP para os Colégios que assim desejarem. 
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CAPÍTULO 20 

SIMULAÇÃO DE RELAÇÕES/NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

______________________________________________________________________________ 

As Simulações de Relações/Negociações Internacionais, mais conhecidas como MUN’s 

(abreviação para o nome derivado do inglês — Model United Nations), são atividades desenvolvidas junto 

aos alunos, preferencialmente do Ensino Médio, e buscam desenvolver nos alunos as práticas de leitura, 

escrita, debate e argumentação, na medida em que são inseridos em modelos de simulação onde atuam 

como verdadeiros Estados e desenvolvendo papéis importantes em discussões extremamente essenciais 

para o mundo que vivemos hoje. 

 

20.1 Objetivos 

O maior propósito das simulações é inserir alunos interessados em assuntos internacionais de 

cunho político e social no cenário real das negociações da ONU.  

Os CM poderão contar com apoio de ex-alunos dos CM que estejam cursando Direito, 

Relações Internacionais, Jornalismo, Ciências Sociais, dentre outros cursos, como mediadores das 

atividades. 

A seleção desses alunos deverá ser realizada mediante uma entrevista, relembrando aos 

mesmos o comprometimento com a Projeto Pedagógico dos CM e com as atitudes e valores que precisam 

ser desenvolvidos nessas atividades. 

 

20.2 Temática 

O Tema Central a ser desenvolvido pelos CM ao longo de 2019 será: “A TRANSFORMAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO PELO EMPREGO DOS MEIOS TECNOLÓGICOS E SEUS REFLEXOS PARA A 

DIMINUIÇÃO DOS CONFLITOS FRONTEIRIÇOS E OS CRIMES TRANSNACIONAIS”. 

As temáticas serão desenvolvidas pelos CM ao longo do ano e orientarão a realização do 

Mundo CM, por ocasião do IV Desafio Global do Conhecimento. 

 

20.3 Funcionamento 

A partir da temática apresentada, os CM deverão nomear docente militar (oficial), 

preferencialmente professor de História, para acompanhar as atividades dos alunos nos Clubes de 

Relações Internacionais. Para esta atividade, considerando o caráter de Notório Saber, poderão ser 

convocados professores PTTC. 

Os alunos que participarem dos Clubes de Relações Internacionais deverão preparar os 

materiais teóricos que orientarão os debates das Simulações. Este material deverá ser remetido pelo CMT 

do CM à DEPA para aprovação. 

 

20.4 Realização dos Mundos CM nos Colégios Militares 

Os CM estarão autorizados a realizarem suas simulações ao longo de 2019, após submissão à 

DEPA das seguintes informações: 

CM para o DEPA 

Até o dia 15 FEV 

- Propostas das temáticas a serem desenvolvidas, acompanhadas do 

referencial teórico para leitura e elaboração de material pelos alunos, bem 

como dos comitês a serem constituídos. 

- Propostas das datas de Simulação pelos CM. 
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DEPA para os CM 

Até o dia 22 

MAR 

- Consolidação e definição das temáticas selecionadas para o ano de 2019. 

- Consolidação das datas de Simulação nos CM. 

- Aprovação do Diretor por meio de OSv a ser confeccionada, regulando a 

coordenação remota do evento. 

 

Os CM 

A partir de 

ABRIL 
- Realização dos Mundo's pelos CM. 

 

A DEPA não financiará, salvo outro juízo, o deslocamento de comitivas, nem atividades intra-

CM, tendo em vista a coordenação das atividades e dos esforços para o Mundo CM do Desafio Global do 

Conhecimento. 

 

20.5 - Trajes utilizados pelos alunos 

Nas atividades desenvolvidas pelos CM, o traje deve ser compatível com o previsto nas NGA 

da OM / Colégio Militar e de acordo com os preceitos previsto no RUE e nas normas e tradições do 

Exército Brasileiro. 

Durante as simulações, os alunos deverão estar fardados em pelo menos 1/3 do tempo 

destinado às atividades dos comitês. 

É proibido o uso de fardamento previstos para os militares do Exército Brasileiro, mesmo que 

descaracterizado, bem como o uso inadequado ou fora do contexto do fardamento previsto para os alunos 

dos CM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________________ 

a. Os casos omissos bem como as dúvidas quanto aos ajustes para 2019 deverão ser 

esclarecidos com a DEPA. 

b. Ao longo do próximo ano letivo, por meio das Visitas de Supervisão Escola e de Formação 

Continuada, a DEPA recolherá informações e retornará orientações, a título de reajuste do processo. 
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