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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

ESCOLA CÍVICO- MILITAR



O QUE É O PROGRAMA NACIONAL DAS 
ESCOLAS CÍVICO-MILITARES?

O PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO-

MILITARES É UMA INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA

DEFESA, QUE APRESENTA UM CONCEITO DE

GESTÃO NAS ÁREAS EDUCACIONAL, DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA COM A

PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE DA ESCOLA E

APOIO DOS MILITARES.



O MODELO A SER IMPLEMENTADO PELO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO TEM O OBJETIVO DE MELHORAR O
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS
PÚBLICAS E SE BASEIA NO ALTO NÍVEL DOS COLÉGIOS
MILITARES DO EXÉRCITO, DAS POLÍCIAS E DOS CORPOS
DE BOMBEIROS MILITARES.

OS MILITARES ATUARÃO NO APOIO À GESTÃO ESCOLAR E
À GESTÃO EDUCACIONAL, ENQUANTO PROFESSORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTINUARÃO
RESPONSÁVEIS PELO TRABALHO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICO.



PERGUNTAS FREQUENTES

1 - O PECIM (PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES) É

UMA NOVA MODALIDADE DE ENSINO?

NÃO, O PECIM É UM PROGRAMA QUE PROPÕE UM MODELO DE GESTÃO DE

EXCELÊNCIA NAS ÁREA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EDUCACIONAL E

ADMINISTRATIVA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO REGULAR DO ENSINO

FUNDAMENTAL E MÉDIO.

2 - O PECIM É A MILITARIZAÇÃO DA ESCOLA?

NÃO, OS MILITARES ATUAM COMO COLABORADORES DA GESTÃO E DA

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SÃO APOIADORES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

PELA ESCOLA COM ATUAÇÃO MAIS EXPRESSIVA NA ÁREA EDUCACIONAL NAS

ATIVIDADES EXTRACLASSES SOB A LIDERANÇA DO DIRETOR(A) DA ESCOLA.



3 - A Escola Cívico-Militar(Ecim) do modelo Pecim terá o seu

Projeto Político- Pedagógico alterado?

Não, a escola tem autonomia para a elaboração do seu projeto

político- pedagógico conforme as legislações federal, estadual, distrital

e municipal.

4 - A Escola Cívico-Militar(Ecim) do modelo Pecim interfere na

apresentação pessoal dos alunos?

O Pecim tem diretrizes próprias e não apresenta este tipo de

orientação, a escola elabora suas normas de convivência com a

participação de todos os componentes da equipe escolar.



5 - Os Militares ministrarão aulas nas Ecim?

Não, os militares não atuarão em sala de aula, serão apoio no

acolhimento e preparo dos alunos na entrada dos turnos, no intervalo de

aulas e nos períodos de encerramento dos turnos. Colaborarão também

nos projetos educativos extraclasses e na busca ativa dos alunos.

6 - O modelo Pecim é implantado desrespeitando os anseios da

comunidade?

A implantação do Pecim é realizada obedecendo aos princípios

democráticos por meio de consulta pública de todos os segmentos que

compõem a equipe escolar, pais, professores e funcionários.



7 - A Ecim do Pecim seleciona os alunos através de critérios de

desempenho escolar?

A Escola atua considerando os princípios da educação pública, portanto não

há seleção de alunos para acesso e permanência nas Unidades Escolares do

Pecim. Os critérios utilizados para a escolha da escola estabelecem que sejam

Unidades Escolares de baixo IDEB e que tenham alunos em Vulnerabilidade

social, é nesta realidade que o Pecim pretende contribuir na melhoria da

qualidade Educacional.

8 - Os Militares são preparados para atuarem nas Unidades Escolares de

acordo com os princípios e normativas das Secretarias de Educação e do

Pecim?

A Decim (Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares) oferece

formação/capacitação aos militares que atuam e atuarão nas Ecim por meio de

reuniões com orientações técnicas e palestras sobre os princípios do Pecim,

legislações da Educação e disponibiliza curso pela avamec referente as

diretrizes das escolas cívico-militares a todos os profissionais das Ecim.



9 - O Pecim diminui o papel do professor?

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares visa o
protagonismo do professor. O monitor/militar é um suporte para
organização da rotina da escola possibilitando ao docente uma
gestão mais efetiva no tempo e na aula. O militar contribui na gestão
educacional promovendo harmonia e auxiliando no desenvolvimento
de valores humanos e cívicos.

10 - Os Alunos das Ecim tem uso obrigatório de uniforme militar?

As Diretrizes das Escolas Cívico-Militares sugerem dois tipos de
uniformes, o formal que personaliza a escola cívico-militar e o
esportivo. As Unidades de Ensino têm autonomia para definirem o
que atende melhor a realidade da escola e o desejo da comunidade
escolar.



Legislação 

AMPARADO PELA PORTARIA Nº 925, DE 24 DE 

NOVEMBRO DE 2021.



Art. 22. O Pecim integra o Compromisso Nacional pela
Educação Básica, de forma a produzir conhecimento,
consolidar o aprendizado e induzir boas práticas
relacionadas à gestão administrativa, à gestão
educacional e à gestão didático-pedagógica adotadas
nas Ecim.



DIRETRIZES DAS ESCOLAS CÍVICO-
MILITARES

DA FINALIDADE, DOS PRINCÍPIOS, DOS VALORES E DOS FUNDAMENTOS

Art. 5º A finalidade das Ecim é promover uma educação básica de qualidade,
proporcionando ao seu corpo discente o desenvolvimento integral, a preparação
para o exercício da cidadania e a formação para prosseguir nos estudos
posteriores e no exercício de sua atividade profissional.

Art. 6º As Ecim funcionam pautando-se nos seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,
a arte e o saber;

III – respeito às diferenças individuais;



Art. 7º As Ecim baseiam-se nos seguintes valores:

I – civismo: colocamos o bem da comunidade escolar e da sociedade em geral
acima dos interesses individuais;

II – dedicação: acreditamos que, tanto no trabalho quanto nos estudos,
precisamos empenhar o melhor dos nossos esforços;

III – excelência: buscamos o mais alto nível de qualidade em tudo o que
fazemos;

VI – honestidade: pautamos as nossas relações pela verdade, integridade física e
psicológica e correção de atitudes; e

V – respeito: procuramos tratar os outros com deferência e atenção à sua
dignidade e aos seus direitos, bem como respeitar as instituições, as autoridades
e as normas estabelecidas.



DA ORGANIZAÇÃO

Art. 9º A organização geral das Ecim tem a seguinte 
composição: 

I – Gestão Administrativa; 

II – Gestão Didático-Pedagógica; e 

III – Gestão Educacional. 



DA ORGANIZAÇÃO

Art. 10. A Gestão Administrativa compreende: 

I – Direção da Escola: 

a) Diretor Escolar; 

b) Oficial de Gestão Escolar; e 

c) Secretário Escolar e Assistentes Administrativos.



DA ORGANIZAÇÃO

Art. 11. Gestão Didático-Pedagógica compreende: 

I – Supervisão Escolar (Coordenação Pedagógica). 

a) Coordenador Pedagógico; 

b) Psicopedagogo; e 

c) Corpo Docente. 



DA ORGANIZAÇÃO

Art. 12. A Gestão Educacional compreende: 

I – Oficial de Gestão Educacional; e 

II – Monitores. 



DOS UNIFORMES

Art. 96. Os uniformes das Ecim estão previstos nas
Orientações sobre Uso de Uniformes e
Apresentação Pessoal dos Alunos.

Sugere-se dois modelos de uniformes: o formal e o
esportivo, para que a escola escolha o mais
adequado a sua realidade e ao desejo da
comunidade escolar.



DOS UNIFORMES

TIPOS DE UNIFORMES Os uniformes de aula das
Ecim são:

– uniforme formal; e

– uniforme esportivo.



DOS UNIFORMES

COMPOSIÇÃO NA VERSÃO MASCULINA

– Boina ou casquete na cor azul escuro; 

– camisa na cor azul claro, meia manga, com 

ombreiras, tarjeta de identificação em tecido, divisas 

de braço com identificação do ano escolar e distintivo 

de bolso (brasão da Ecim); 

– calça comprida masculina na cor azul escuro com 

dupla barretina azul claro; 

– cinto azul escuro com fivela lisa dourada. 

– meia social na cor preta; 

– sapato social preto, com cadarços; e

– jaqueta (opcional para ambientes frios).



DOS UNIFORMES

COMPOSIÇÃO NA VERSÃO FEMININA

– Boina ou casquete na cor azul escuro;

– camisa na cor azul claro, meia manga, levemente

acinturada, com ombreiras, tarjeta de identificação em

tecido, divisas de braço com identificação do ano escolar

e distintivo de bolso (brasão da Ecim);

– saia-calça azul escuro, com dupla barretina azul claro.

Opcionalmente poderá ser calça comprida;

– cinto azul escuro com fivela lisa dourada;

– meia cano médio na cor branca, sem detalhes ou

logomarca;

– sapato social preto, salto médio, baixo ou sem salto; e

– jaqueta (opcional para ambientes frios).



PERGUNTAS



INÍCIO A VOTAÇÃO 



QUEM PODE VOTAR 

• Estudantes matriculados na escola, a partir dos 16 anos de idade,

• O responsável legal do estudante (tendo direito a um único voto

por família, independentemente do número de filhos) matriculado

e com frequência escolar regular nos doze meses que antecedem

o processo de votação,

• Profissionais da escola de modo geral.



OBRIGADA PELA 
PRESENÇA DE 

TODOS!



VAMOS VOTAR 


