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1.1 A cartilha

Esta cartilha é uma iniciativa da Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares da 

Secretaria de Educação Básica do MEC – Decim/SEB/MEC, e foi desenvolvida em parceria com o 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE. A cartilha foi produzida no âmbito do Programa 

Nacional das Escolas Cívico-Militares – Pecim, com os objetivos de informar, orientar e sistematizar as 

ações de Boas Práticas, tendo como referência o 1º Seminário Nacional de Boas Práticas, além de 

difundir a metodologia para identificação, comunicação e o compartilhamento dessas melhores 

práticas, e de outras, aplicáveis às Escolas Cívico-Militares (Ecim), em conformidade com as 

orientações e objetivos do Decreto Federal que instituiu o Programa. 

Esta cartilha foi organizada como um material orientativo para a aplicação e planejamento de 

Boas Práticas nas diferentes Ecim do Brasil, podendo ser um ponto de partida para a adaptação das 

ações à realidade de cada escola e região.

1.2 O 1º Seminário Nacional de Boas Práticas do Pecim 

O 1º Seminário Nacional foi realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2022, sendo 

acompanhado ao vivo por cerca de 600 participantes em cada dia, diretamente no canal do YouTube 

do MEC. O número de inscritos, antes do início do evento, foi de 1076. Foram 26 apresentações, cerca 

de 09h30min de palestras motivacionais, esclarecedoras e, especialmente, sobre as Boas Práticas 

adotadas nas Ecim do Programa, com uma sessão de dúvidas e debates ao final de cada dia do 

encontro. Nos primeiros dias após o evento, o número de acessos ao Seminário atingiu mais de 11.000 

visualizações, número bastante expressivo. Todos puderam ter conhecimento, do compartilhamento, 

da difusão e divulgação dessas práticas, que vêm se constituindo em um “cadinho” de boas ações e 

atitudes, as quais a Decim e o Pecim procuram estimular ações para, “direta ou indiretamente”, 

contribuir para a melhoria da gestão nas escolas públicas, com foco no ensino e aprendizagem dos 

alunos, razão de ser do Programa.

Foram entregues aos participantes cerca de 1.000 Certificados de Participação, com requisitos 

de especificação do conteúdo das apresentações/palestras, carga horária e descrição das principais 

regulamentações que fundamentaram o conteúdo do Seminário.

1. INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO

A cartilha complementa as Boas Práticas apresentadas no 1.º Seminário Nacional de Boas 

Práticas do Pecim, e sua leitura pode ser acompanhada com as apresentações, que podem, também, 

ser acessadas no canal do Youtube do MEC.

2.1 Sensibilização; coleta e identificação; análise e validação; divulgação

Inicialmente, foi preparado e difundido às escolas do Programa Nacional das Escolas 

Cívicos-Militares (Pecim) um vídeo motivacional para sensibilizá-las quanto à importância e ao 

compartilhamento das Boas Práticas como ferramenta auxiliar para contribuir com a melhoria da 

gestão, direta ou indiretamente.

Para conhecer e divulgar Boas Práticas voltadas à gestão de excelência das Escolas 

Cívico-Militares (Ecim) nas áreas: educacional, didático-pedagógica e administrativa, foi elaborada 

uma metodologia para identificação e coleta.

A Metodologia toma por base as premissas que constam no Decreto Nº 10.004, de 5 de 

setembro de 2019, que instituiu o Pecim. Para sua implementação e aplicação, ela contou com um 

questionário dividido em dois blocos: o primeiro com a caracterização da Ecim e o segundo com 

informações sobre a Boa Prática e como ela é avaliada dentro das premissas do Programa.

2. METODOLOGIA

https://docs.google.com/document/d/13IjiXvIZuK2kjwT0QwHTDfHdzcdy2kka/edit#heading=h.1ci93xb
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A metodologia de coleta e identificação das Boas Práticas conta com as etapas de 

sensibilização; coleta e identificação; análise e validação; e divulgação - Seminário de Boas 

Práticas, que culmina na elaboração desta Cartilha.

A metodologia de coleta e identificação das Boas Práticas nos permite conhecer as ações 

desenvolvidas nas Ecim e, assim, difundir nacionalmente o trabalho realizado pelas escolas 

participantes do Programa. Essa metodologia auxilia não apenas a divulgar o trabalho realizado nas 

escolas, mas também a valorizar desde as pequenas ações até a educação integral dos estudantes e a 

melhoria  da qualidade da educação brasileira.

Para a elaboração da metodologia, foi utilizado como referência seguinte o conceito para Boas 

Práticas escolares: ações de intervenção que contribuam, direta ou indiretamente, para que as escolas 

atinjam seus objetivos educacionais, auxiliando na melhoria do desempenho escolar. A partir desses 

preceitos, foram apresentadas as Boas Práticas compartilhadas no 1.º Seminário Nacional de Boas 

Práticas do Pecim.

2.2 Formulário para Registro de Boas Práticas – “Template”

A metodologia aplicada, além de apresentar uma abordagem técnica, sistematizando  

procedimentos e processos no trato da ação de Boa Prática, com a sensibilização; a coleta e 

identificação; a análise e validação; e a divulgação, possibilitou a realização de aperfeiçoamentos para 

a adoção de um “template”/ formulário/modelo a ser seguido pelas Ecim para coletar, identificar, 

validar, registrar e divulgar as suas Boas Práticas, facilitando a comunicação, o compartilhamento e a 

publicação, quando for o caso.
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Para o registro das Boas Práticas, as escolas utilizarão o formulário adaptado da proposta 

apresentada pelo Cel. Cardoso, da Coordenação Regional Sul do Pecim. O proponente, que pode ser 

o diretor, o gestor, o coordenador pedagógico, o professor, ou um integrante da equipe de monitores 

atuando na escola, irá preencher cada um dos campos e submeter à aprovação do Diretor da Ecim. 

Após a aprovação, o formulário será encaminhado para apreciação da Coordenação Regional. Após 

análise e aprovação pelo Coordenador Regional, o “template”/ formulário/modelo será encaminhado, 

por e-mail, para o Oficial de Gestão Nacional de Boas Práticas do Pecim, que analisará a proposta e 

submeterá à aprovação/validação do Diretor de  Políticas para Escolas Cívico-Militares para possível 

publicação e divulgação. 

O registro de Boas Práticas é preenchido de acordo com o formulário abaixo:

2. METODOLOGIA
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Alinhada com a Constituição Federal e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a Diretora de Políticas para Escolas Cívico-Militares (Decim), mediante as Diretrizes das Escolas 

Cívico-Militares, orienta e preconiza a Educação Integral para a formação e o desenvolvimento global 

dos estudantes, compreendendo-a, também, como indo além da “dimensão intelectual (cognitiva) 

ou da dimensão somente afetiva”, como orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, p. 

14). 

As Boas Práticas que vêm sendo implementadas nas Escolas Cívico-Militares  (Ecim) têm sido 

identificadas, analisadas, registradas, difundidas e compartilhadas. Algumas delas que foram 

apresentadas no 1º Seminário Nacional de Boas Práticas passam, na sequência, a ser reportadas 

nesta Cartilha:

3.1 Projeto Cidadão

Boa Prática: Projeto Cidadão
Ecim: Escola Municipal Cláudio de Oliveira – Porto Murtinho/MS
Diretor: Professor Júlio César Torres Junior

Para atender a Educação Integral, está sendo implementado o “Projeto Cidadão”, que foi 

apresentado no 1.º Seminário Nacional pela Escola Municipal Cláudio de Oliveira, de Porto Murtinho, 

do Mato Grosso do Sul, e que, procura, dentre outros, atender aos princípios e aos objetivos do Pecim, 

tais como colaborar na formação humana e cívica do cidadão e fortalecer os valores humanos e 

cívicos do cidadão

Transcrevemos a “Experiência da Escola Municipal Cívico-Militar Cláudio Oliveira, de Porto 

Murtinho, no Projeto Cidadão - “O Passo a Passo”:

3. AS BOAS PRÁTICAS
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3.1 PROJETO CIDADÃO
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3.1 PROJETO CIDADÃO
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3. AS BOAS PRÁTICAS

O Projeto Cidadão trouxe, dentre outros benefícios, o aprendizado da postura adequada em público, o 

desenvolvimento da capacidade de liderança na proposição de conteúdos de simulação, o 

conhecimento sobre a elaboração e o trâmite de um projeto de lei, “o saber” respeitoso de, com 

propriedade, aguardar o seu momento de falar e desenvolver sua argumentação de forma adequada e 

com correta expressão verbal. O Projeto continuará, e será ampliado, com novas expectativas visando 

conhecer os três poderes públicos e as novas vivências e experiências participativas, ressaltando os 

benefícios que essas participações podem trazer para a comunidade, e despertar no jovem o interesse 

sobre a atuação como  cidadão  protagonista.  Ademais,  os  jovens  que  participaram  do  Projeto 

venceram a vergonha e a timidez e adquiriram confiança e conhecimento, desenvolvendo o seu 

potencial de liderança nessas ações.

3.2 Transversais  (Transversalidade)

Boas Práticas: Transversais (reunião de pais; reunião pedagógica; eleição dos representantes de turma; Projeto 20 Te Ver, 

Uso do Google meet, valorização da vida no trânsito, Bandeira Nacional, Nossa Pátria e História, Simulado SAEB e Setembro 

Amarelo).

Ecim: Escola Cívico-Militar Municipal Capitão Tomaz Panta de Santa Rita/PB

Diretora: Professora Claudiana da Silva

A Escola Cívico-Militar Municipal Capitão Tomaz Panta, de Santa Rita/PB, adotou um conjunto de 

ações de Boas Práticas, algumas inseridas na transversalidade proposta  na BNCC e nas Diretrizes das 

Escolas Cívico-Militares.

Com a retomada das aulas presenciais, na aula inaugural da Ecim, que, em função da Covid-19 e 

do calendário escolar, ocorreu na Semana da Pátria, além das atividades comemorativas, foi feita a 

distribuição de “kits de uniformes” para os  alunos, o que trouxe o sentimento de pertencimento à 

escola e um aumento no nível de satisfação dos estudantes, destarte contribuindo para a melhoria do 

ambiente educativo.

Outras ações de Boas Práticas transversais e educacionais foram adotadas, em conformidade 

com a BNCC e as Diretrizes das Escolas Cívico-Militares, e são compartilhadas e difundidas nesta 

Cartilha, como: reunião de pais; reunião pedagógica; eleição dos representantes de turma; Projeto 20 Te 

Ver, na qual uma ação desenvolvida pela equipe pedagógica, em parceria com colaboradores 

voluntários, contemplou os alunos que não tinham acesso aos grupos de Whatsapp, usando a 

ferramenta do Google Meet para visualização e escuta deles, promovendo a interação de todos;  

eleição  dos  representantes  de turma;  valorização  da vida  no trânsito,  com a  apresentação de 

palestra em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Educação;  Concurso  de  

Redação  com  o  tema:   Bandeira Nacional – 
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3. AS BOAS PRÁTICAS

Nossa Pátria e História; Simulado em consonância com as provas do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb); e Setembro Amarelo.
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3.2. TRANSVERSAIS (TRANSVERSATILIDADE)
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3. AS BOAS PRÁTICAS

           No retorno às aulas presenciais, a entrega e o uso dos uniformes trouxe para os alunos o 

sentimento de orgulho e pertencimento à Escola Cívico-Militar Municipal Capitão Tomaz Panta e 

tornou-se um fator motivacional, em especial quanto à participação deles nos momentos cívicos.

         As demais práticas transversais adotadas pela Escola no retorno às aulas presenciais 

demonstraram que a Escola e a comunidade escolar, integradas, estão comprometidas com o 

Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) e que a atuação da Coordenação Pedagógica 

e dos pais/responsáveis são fundamentais para as ações do Projeto Valores e outras,  como o 

Setembro Amarelo e o Projeto 20 Te Ver, que contribuíram para que a empatia trouxesse mais 

solidariedade e compreensão entre todos na comunidade escolar.
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3. AS BOAS PRÁTICAS

3.3 Busca Ativa

Boa Prática: Busca Ativa
Ecim: Escola do Ensino Médio Cívico-Militar Professor Aldaci Simões da Costa, em Senador Guiomard – Rio   
Branco/AC
Diretora: Professora Maria Antonia Pacífico da Silva de Souza

Um dos objetivos do Pecim é a redução da evasão e do abandono escolar, daí a importância 

da adoção de medidas de Boas Práticas, como a Busca Ativa. Muitas de nossas escolas já têm 

realizado essas ações. No 1.º Seminário Nacional, duas das nossas Ecim apresentaram a Boa Prática  

identificada como Busca Ativa. A Ecim Aldaci Simões da Costa, da cidade de Senador Guiomard, 

próximo a Rio Branco, no Acre, foi uma delas. Em razão das ausências identificadas, ainda no período 

de pandemia, ela passou a adotar, com a participação da comunidade escolar, docentes, pais e 

responsáveis, alguns procedimentos a seguir elencados que permitiram a redução significativa nos 

índices de evasão e abandono escolar na Ecim. A seguir são indicados alguns procedimentos 

adotados pela Escola que permitiram essa melhoria:
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3. AS BOAS PRÁTICAS
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3. AS BOAS PRÁTICAS

Boa Prática: Busca Ativa
Ecim: Unidade Integrada Duque de Caxias de São Luís/MA
Diretora: Professora Maria Bárbara de Nazara Barroso

A Busca Ativa é uma prática que requer mecanismos que permitam fazer com que o aluno 

se mantenha vinculado à escola, seja assertivo, realize as suas atividades pedagógicas e receba, 

execute e entregue as devolutivas. Muitas podem ser as formas as quais a direção escolar pode 

procurar reduzir o abandono e a evasão escolar. A Ecim Unidade Integrada Duque de Caxias de São 

Luís, no Maranhão, adotou alguns procedimentos dessa Boa Prática, que muito tem contribuído para 

a permanência e o retorno dos alunos às atividades escolares:
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3. AS BOAS PRÁTICAS

As ações desencadeadas pelas Ecims na Busca Ativa trouxeram resultados muito positivos, 

como, no caso da Ecim Aldaci Simões, a redução da evasão e do abandono escolar, que, de mais de 

17%, passou para pouco mais de 9%, e a confirmação da Direção que dará continuidade a essas ações 

de resgate dos alunos. Já a Ecim Unidade Integrada Duque de Caxias conseguiu entregar atividades 

e receber devolutivas mantendo os alunos na Escola e resgatando os que estavam em risco de 

evasão ou de abandono escolar utilizando-se de diferentes mecanismos e procedimentos, como a 

constituição de grupos de Whatsapp de monitor por turmas de aula, a entrega dos cartões de 

alimentação fornecidos e o preenchimento de termos de responsabilidade por parte dos pais e dos 

responsáveis.

3.4 Melhoria da Infraestrutura da Escola

Boa Prática: Melhoria da Infraestrutura da Escola
Ecim: Escola Municipal de Ensino Fundamental Dinah Néri Pereira, de Cachoeira do Sul/RS
Diretora: Professora Luciene da Silva Silveira

Um dos objetivos mais relevantes traçados pelo Pecim é o foco na Melhoria da Infraestrutura 

das Escolas Públicas do Programa. Dentre as Ecim que apresentaram as suas Boas Práticas voltadas 

para a Melhoria da Infraestrutura da Escola e que aplicaram a metodologia e os procedimentos 

corretos que redundaram na concessão dos recursos pleiteados, foi a Ecim de Ensino Fundamental 

Dinah Néri Pereira, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.
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3. AS BOAS PRÁTICAS
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3. AS BOAS PRÁTICAS

Boa Prática: Melhoria da Infraestrutura da Escola
Ecim: Escola Municipal Professora Maria Dimpina Lobo Duarte, de Cuiabá/MT
Diretora: Professora Taciane Garcez Maurício

Dentre outras escolas participantes do Pecim, a Escola Maria Dimpina Lobo Duarte, de 

Cuiabá/MT, é também uma referência a ser seguida na Boa Prática Melhoria da Infraestrutura. A 

Escola, ao ingressar no Programa, apresentava uma estrutura física  que fora degradada devido às 

intempéries que ocorreram na cidade de Cuiabá. A Ecim recebeu o quadro de militares para o apoio 

e o assessoramento, e o município,  conforme preconizado no Acordo de Cooperação Técnica (ACT), e, 

em contrapartida, reformou a Ecim. Essa Boa Prática é também um referencial para as demais 

escolas      do Programa. Temos o antes e o depois:

“O ANTES”:
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3. AS BOAS PRÁTICAS

“O DEPOIS”:
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3. AS BOAS PRÁTICAS

As duas Escolas, mediante os seus exemplos dessa Boa Prática, e partindo de situações 

diferenciadas, atingiram os mesmos objetivos do Programa no que se refere à Melhoria da 

Infraestrutura das Escolas. Ambas, utilizando-se do Planejamento Estratégico, com o correto 

diagnóstico das situações, e contando também com a aplicação de correta metodologia.

A primeira, Ecim Dinah Néri Pereira, com diagnóstico, mapeamento situacional, seguindo as 

orientações da Decim/SEB/MEC, mediante atendimento às exigências para a obtenção de recursos  

do PAR, solicitou recursos, apresentando os documentos exigidos, inclusive os projetos para a 

aprovação de concessão de recursos junto ao MEC, obtendo-os, dentre outros, aqueles para a 

Reforma da Escola, que há muito tempo era necessária. Já a Ecim Maria Dimpina, contou com o 

apoio do Ente Federado Municipal, que, em cumprimento à exigência do ACT, realizou a reforma da 

Escola, cujas instalações físicas estavam degradadas.

Acreditamos que esses exemplos possam motivar muitas outras escolas a acessarem os 

recursos disponíveis que, muitas vezes, por desconhecimento dos gestores, podem não ser 

requisitados ou não serem pedidos de forma correta, acarretando indeferimento de solicitações.

3.5 Melhoria do Ambiente Profissional

Boa Prática: Melhoria do Ambiente Profissional

Ecim: Escola Municipal de Ensino Fundamental, Prefeito João Souto Duarte, de Santana do Livramento/RS 

Diretora: Professora Fátima da Rosa Pires Tâmara

Além da Melhoria da Infraestrutura da Ecim, a Melhoria do Ambiente de Trabalho é um dos 

objetivos do Programa. O reconhecimento e a valorização profissional e o trabalho integrado e em 

equipe fazem parte da melhoria do ambiente profissional que o Programa almeja. A Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Prefeito João Souto Duarte, de Santana do Livramento, no Rio 

Grande do Sul, adotou a Boa Prática voltada para a Melhoria do Ambiente de Trabalho, que tem 

trazido excelentes resultados para a Ecim. Esses foram os procedimentos, que merecem ser 

compartilhados:
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Boa Prática: Melhoria do Ambiente Profissional
Ecim: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, de Foz do Iguaçu/PR
Diretora: Professora Valeria Ramirez Daniel

Outra Ecim que tem compartilhado a Boa Prática Melhoria do Ambiente Profissional no 

Programa é a Ecim Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, de  Foz do Iguaçu. O trabalho 

integrado e em equipe, realizado pela direção escolar, com a sua coordenação pedagógica e o corpo 

de monitores, tem trazido resultados positivos para o desenvolvimento das atividades escolares e 

benefícios para as gestões administrativa, didático-pedagógica e educacional na Ecim.
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As ações de Boas Práticas internas dessas Ecim redundaram na valoração dos profissionais e 

do trabalho em equipe harmonioso, respeitoso, produtivo, eficaz e eficiente, com resultados 

expressivos na satisfação individual e coletiva, com o reconhecimento de que todos são igualmente 

importantes e merecem trabalhar em um ambiente no qual estejam todos integrados e tragam 

benefícios para as Ecim. Essas ações geraram maior comprometimento, responsabilidade mútua e 

benefícios comuns para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

3.6 Civismo e Projeto Valores

Boa Prática: Civismo e Projeto Valores (Dia da Bandeira)

Ecim: Escola Estadual Dos Palmares, de Ibirité/MG 

Diretor: Professor Eduardo Santos Araujo

O Civismo e o Projeto Valores são temas muito importantes para o Programa. A Decim 

sugeriu algumas datas nacionais que merecem ser referenciadas nas Escolas, como o Dia de 

Tiradentes, 21 de abril, Patrono Cívico da Nação; o Dia da Independência do Brasil, 7 de 

setembro, que irá comemorar, no corrente ano, o Bicentenário; o Dia do Professor, 15 de outubro; o 

Dia da Proclamação da República, 15 de Novembro, e o Dia da Bandeira, 19 de Novembro, além de 

outras datas nacionais e regionais que a Ecim e o Ente Federado entendam como importante para 

serem referenciadas.

As Ecim têm apresentado a sua programação de datas cívicas dentro do 

calendário escolar previsto pelas Coordenações Pedagógicas e aprovado pela 

Direção das Ecim. A Ecim Estadual dos Palmares, de Ibirité, Minas Gerais, tem 

contribuído para a difusão e o compartilhamento dessa Boa Prática, com o 

envolvimento da comunidade escolar nos eventos realizados, em especial no 

Dia da Bandeira:
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Boa Prática: Civismo e Projeto Valores 

Ecim: Escola Municipal Cívico-Militar Carioca (3.ª CRE), do Rio de Janeiro/RJ

Diretor: Professor Carlos Eduardo Silva Jascone

Outra de nossas Ecim que tem enfatizado a Boa Prática Civismo e Projeto Valores é a 

Ecim Municipal Carioca, do Rio de Janeiro/RJ.
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O resultado dessas Boas Práticas está na conscientização da importância dessas datas para os 

alunos das Ecim e para a comunidade escolar. As comemorações das datas cívicas nacionais, nas 

suas mais diferentes formas, foram, são e continuarão a ser, dentro da Boa Prática Civismo e Projeto 

Valores, oportunidades de se expressar os sentimentos nacionais que precisam estar incorporados às 

práticas educacionais, e assim o foram, em nossas Ecim.

Foram oportunidades nas quais os adolescentes absorveram e passaram a compreender a  

formação da nacionalidade, o respeito aos símbolos, o significado e a importância de cada data para 

todos os brasileiros, reverberando tais ações junto à família e à comunidade escolar, em especial aos 

pais e aos responsáveis que também valoram essas datas. O Dia de Tiradentes, a Semana da Pátria 

(O Dia da Independência do  Brasil), o Dia da Proclamação da República e o Dia da Bandeira são 

datas nas quais  a comunidade escolar, em regra, convidada a participar, o faz, com orgulho e 

entusiasmo. Essas ações deverão continuar a constituírem-se em Boas Práticas em  todas as nossas 

Ecim.

3.7 Gestão de Processos Didático-Pedagógicos 1

Boa Prática: Gestão de Processos Didático-Pedagógicos (Reforço de Língua Portuguesa e Matemática)

Ecim: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Lafayette Rodrigues Pereira, de Taubaté/SP

Diretora: Professora Vanessa Regina Moreira

O aprimoramento da Gestão de Processos Didático-Pedagógicos constitui-se também em 

uma das Boas Práticas propostas pelas Ecim. A identificação e o compartilhamento dessas Melhores 

Práticas envolvendo os Processos Didático-Pedagógicos devem ser difundidas e estimuladas. A Ecim 

Escola de Ensino Fundamental Professor Lafayette Rodrigues Pereira, de Taubaté/SP, adotou o 

Reforço de Língua Portuguesa e Matemática no contraturno, contando com a parceria da 

Secretaria de Educação e dos responsáveis pelos alunos.
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Essa Boa Prática permitiu que os alunos que tinham mais dificuldades, ao assistirem e 

participarem das aulas de reforço no contraturno, superassem tais adversidades e retomassem os 

hábitos e a rotina de estudos, trazendo-os para  a Escola e afastando um dos fatores de evasão e 

abandono, que é a dificuldade em  superar a defasagem em Português e Matemática. Outros fatores 

de êxito e atrativos foram as ações de participação dos alunos em projetos de leitura, gincanas  de 

Matemática, premiações, entrega de certificados, parcerias e participação dos pais nessas 

conquistas. Um dos alunos recebeu menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (16.ª OBMEP). O número de matrículas para 2022 atingiu 323/337 alunos, um 

expressivo aumento no interesse pela Ecim.

3.8 Projeto Stop Bullying 

Boa Prática: Projeto Stop Bullying 

Ecim: Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro, de Bagé/RS

Diretora: Professora Cleumara Brito

Um dos objetivos mais importantes do Programa é contribuir para a redução dos índices de 

violência nas escolas públicas. Dentre essas ações,  estão medidas como a identificação de casos de 

violência doméstica, as medidas para coibir ações de desentendimentos e brigas no ambiente 

escolar e as medidas de combate ao Bullying nas Ecim. Contribuir para a Valorização da Vida é 

também uma das proposições do Programa. Algumas Ecim adotaram e compartilharam como Boa 

Prática o Projeto Setembro Amarelo. A Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São 

Pedro, de Bagé/RS, adotou a Boa Prática denominada Projeto Stop Bullying:
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3.9 Projeto Setembro Amarelo

Boa Prática: Projeto Setembro Amarelo

Ecim: Escola Municipal de Ensino Fundamental, Prefeito João Souto Duarte, de Santana do Livramento/RS

Diretora: Professora Fátima da Rosa Pires Tâmara

Como contribuição e compartilhamento de Boa Prática na redução dos índices de violência 

nas escolas públicas, a Ecim Municipal Prefeito João Souto Duarte, de Santana do Livramento/RS 

adotou o Projeto Setembro Amarelo:
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O Projeto Stop Bullying, adotado pela Ecim São Pedro, de Bagé/RS, trouxe uma grande mudança nas 

atitudes dos alunos em todo o ambiente escolar. Com isso, aprenderam a ter mais empatia, respeito 

e amizade pelo próximo. Já o Projeto Setembro Amarelo, da Ecim de Santana do Livramento, 

permitiu que alunos com algum problema pudessem relatá-lo de forma discreta e pessoal e, com 

isso, serem apoiados nesse trabalho de Valorização da Vida, sempre de forma reservada, preservando 

sua privacidade.

3.10 Uso de mídias 

Boa Prática: Uso de mídias (Criação de grupos de Whatsapp e Produção de lives)

Ecim: Escola Municipal Natividade Saldanha, de Jaboatão dos Guararapes/PE

Diretora/ Gestora: Professora Flávia Lopes de Almeida Piancó; e Diretor/Gestor: Professor Juarez Ribeiro
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Algumas Ecim contaram com a utilização de modernas técnicas para fazerem chegar aos 

alunos e a seus responsáveis as atividades. Desde a utilização de plataformas para aulas e 

apresentações remotas de momentos cívicos até a produção de lives destinadas a divulgar essas 

atividades junto à comunidade escolar.

Uma Boa Prática é saber utilizar bem as mídias modernas como ferramenta de apoio para a 

divulgação das atividades das Ecim, bem como para comunicar-se com a comunidade escolar e, 

ainda, para aulas remotas. Um bom exemplo da utilização dessas ferramentas é o da Ecim 

Natividade Saldanha, de Jaboatão dos Guararapes,  em  Pernambuco,  com  a  criação  de  grupos  de  

WhatsApp  e  até  a produção de lives. Confira o passo a passo realizado pela escola para a adoção 

dessa ação com a comunidade escolar.



41

3. AS BOAS PRÁTICAS



42

3. AS BOAS PRÁTICAS

Durante a pandemia, a utilização das mídias modernas de forma controlada trouxe para as 

Ecim inúmeras vantagens, sendo a principal delas a conexão e a comunicação entre os 

pais/responsáveis com a escola de maneira rápida e eficiente, por meio de mensagens e ligações. O 

uso do WhatsApp, como ferramenta tecnológica, permitiu o controle das atividades, da frequência, a 

agenda digital, e a pré-busca ativa, trazendo bons resultados para a Escola. Do mesmo modo, as lives, 

por serem de acesso imediato ao público interno e externo, permitiram a interação com pais, 

estudantes, professores e todos os participantes ao vivo, com transmissão por meio do Facebook e 

do Instagram da Ecim. Essas ferramentas tecnológicas mostraram-se tão úteis ao ambiente 

educacional que deverão continuar sendo utilizadas, mesmo com o retorno às aulas presenciais.

3.11 Aulas de Superação (Gestão de Processos Didático-Pedagógicos 2)

Boa Prática: : Aulas de Superação: desafios e reformulações do ensino em tempo de pandemia.  Gestão de Processos 2)

Ecim: Escola Estadual Fagundes Varela, de Boa Vista/ RR

Diretora: Professora Sinésia Pereira Rodrigues

Durante a pandemia da Covid-19, muitos têm sido os obstáculos que ainda estão sendo 

enfrentados e vêm sendo ou foram ultrapassados. Para superar tais dificuldades, a Ecim Fagundes 

Varela, de Boa Vista, Roraima, adotou a Boa Prática voltada para a Gestão de Processos 

Didático-Pedagógicos: Aulas de Superação: desafios e reformulações do ensino em tempo de 

pandemia.
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Acreditamos que os desafios decorrentes da pandemia acabaram obrigando as Ecim e os 

seus docentes a se adaptarem e se capacitarem no uso de equipamentos e novas tecnologias para 

prepararem suas aulas utilizando o “Whatsapp” e a Sala “Classroom” para aulas remotas, bem como 

com os procedimentos de preparo de material impresso didático para ser entregue aos alunos 

moradores de áreas rurais, para que esses não ficassem sem suas atividades, inclusive com acesso e 

entrega nesses locais, além do preparo e entrega de atividades personalizadas aos alunos PcD.

Com estas ações, a Ecim, além de atender a alunos estrangeiros e àqueles que podiam ter 

acesso por meios remotos ou pegar o material impresso na Escola, conseguiu manter aqueles da 

área rural e os PcD vinculados à Escola, assegurando, assim, a sua permanência na Ecim. Muitos 

desses resultados foram tão positivos que deverão ser incorporados às rotinas das Ecim que 

adotaram essa Boa Prática.

3.12 Alunos Orientadores de Turma

Boa Prática: Alunos Orientadores de Turma 

Ecim: Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, de Palmas/TO

Diretora: Professora Vanuzia  Amorim de Oliveira Aires

Contribuir para a redução dos índices da evasão e do abandono escolar é reiteradamente um 

dos objetivos do Pecim, e tem-se na Busca Ativa uma das melhores maneiras de atingir esse objetivo. 

Outras formas de alcançar esse objetivo têm sido buscadas por nossas Ecim, e uma delas é a Boa 

Prática adotada pela Ecim Maria dos Reis Alves Barros de Palmas, no Tocantins. Com a participação 

dos alunos como protagonistas, a Escola adotou a Boa Prática denominada Alunos Orientadores de 

Turma, que vem complementar a Boa Prática já adotada na maioria das Ecim, que é a designação de 

Chefe/Subchefe ou Líder/Vice-Líder de turmas.
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Sob a orientação da coordenação pedagógica, os alunos voluntários monitores/orientadores, 

os que mais se destacam na escola e que têm proatividade, ajudam a observar os outros alunos, 

atendendo-lhes dentro da escola, e, complementarmente, orientando-os nas atividades pedagógicas 

(Língua Portuguesa e Matemática), treinando também suas habilidades. Eles são porta vozes dos 

anseios dos alunos e ajudam aqueles que estão em maior vulnerabilidade, em risco de evasão. 

Inclusive, atuam no estímulo aos colegas para a participação do Saeb, como fizeram em 2021, e em 

outras atividades educacionais, em especial em razão do número reduzido de militares monitores de 

que a escola dispõe. Esses alunos estão sempre à frente e se dispondo a ajudar a Escola em 

diferentes ocasiões, como foi o caso até na distribuição de cestas de alimentos à comunidade, em 

finais de semana.
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Esses alunos orientadores exercem tarefas complementares ao trabalho dos monitores, já que 

a Escola dispõe de mais de 1.900 alunos e o número de monitores é reduzido. Essa Boa Prática, além 

de auxiliar na redução da evasão escolar, no período pandêmico, contribuiu, significativamente, para 

que os alunos se tornassem mais proativos e responsáveis por suas atividades educacionais. Esses 

alunos ficam também encarregados de auxiliarem na organização e na realização dos eventos 

escolares. Essa Boa Prática deve continuar a ser executada na Ecim.

3.13 Momento Cívico-Cultural

              

               Boa Prática: Momento Cívico-Cultural

Ecim: Escola Municipal de Ensino Fundamental do Complexo Escolar Elvira Ceratti, de Uruguaiana/ RS.

Diretora: Professora Laura Collazzo

Colaborar com a formação humana e cívica do cidadão é um dos objetivos do Pecim. A seguir, 

será apresentada a Boa Prática Momento Cívico-Cultural, adotada pela Escola Municipal de Ensino 

Fundamental do Complexo Escolar Elvira Ceratti, de  Uruguaiana/RS.
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Com a retomada das atividades presenciais, a Ecim iniciou o trabalho de designação de 

chefes e subchefes de turma, histórico e treinamento do Hino Nacional, formações escolares, 

palestras motivacionais e alunos destaques. No início dos eventos cívicos, o hasteamento do Pavilhão 

Nacional era atribuição dos Chefes e Subchefes de Turma e, com o passar dos meses, tal atividade 

passou a ser exercida pelo “aluno destaque”. Com tais ações, foi sendo afastada a timidez dos alunos 

nessas atividades, aumentando o respeito aos símbolos nacionais, o entusiasmo, o sentimento do 

pertencimento e até o comportamento dos alunos.
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3.14 ParticipAÇÃO: Aprendizagem em Foco (Gestão de Processos 

Didático-Pedagógicos 3)

            

                Boa Prática: Aprendizagem em Foco (Gestão de Processos 3)

Ecim: Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil (IMEAB), de Ijuí / RS.

Diretora: Professora Zeni Marilise Schmidtt Portella

Como já ressaltamos, as nossas Ecim têm realizado um trabalho que busca fazer com que a 

família participe e com a comunidade escolar esteja também comprometida com as ações 

educacionais, ressaltando, inclusive, que, além das orientações do Decreto, a nossa Constituição 

Federal reforça a necessidade de tal comprometimento por parte da família e da sociedade. Na 

Gestão de Processo Didático-Pedagógicos, foi  identificada  a  Boa  Prática  denominada  

ParticipAÇÃO: Aprendizagem em Foco, que foi adotada pela Ecim Instituto Municipal de Ensino 

Assis Brasil (IMEAB), de Ijuí/RS.
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Mediante a Gestão de Processos Didático-Pedagógicos bem aplicada na Ecim, com a 

execução de um diagnóstico e com o levantamento de “Descritores de Português e Matemática”, e, 

a partir disso, a identificação e o levantamento da defasagem e o envolvimento dos familiares, a Ecim 

definiu novas estratégias metodológicas com Aulão de PreparAÇÃO, aulas complementares no 

Programa “Reforçando Saberes”, da Secretaria de Educação do Município, no turno inverso, e 

aplicação de simulados de Língua Portuguesa e Matemática. Acreditamos que todo esse foco e 

esforço levará à obtenção de melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb).

3.15 Cerimônia de Colação de Grau

              

Boa Prática: Cerimônia de Colação de Grau (Formaturas do 9.º e do 3.º ano de 2020 e 2021)

Ecim: Escola Estadual Cívico-Militar Olímpia de Brito, de Três Corações/MG

Diretora: Professora Adenir de Carvalho; Vice-Diretora: Adriana de Moraes Ferreira

Todos almejam que a conclusão dos cursos de ensino fundamental e também de ensino 

médio sejam ocasiões especiais. As nossas Ecim têm envidado os esforços para que essas conquistas 

sejam representativas, marquem uma fase importante na vida dos nossos alunos. Esses 

momentos representam objetivos alcançados e a serem alcançados e estimulam também os 

jovens a se dedicarem aos estudos.

Tais Boas Práticas adotadas nas Escolas para as Formaturas do 9.º e do 3.º ano, de 2020 e 

2021, e para a Cerimônia de Colação de Grau solene da 3ª série do Ensino Médio precisam ser 

estimuladas como fator motivacional e como reconhecimento aos esforços e à dedicação aos 

estudos por parte dos alunos. A Boa Prática adotada pela Escola Estadual Cívico-Militar Olímpia de 

Brito, de Três Corações, Minas Gerais:
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Boa Prática: Cerimônia de Colação de Grau (Formatura do 3.º Ano do Ensino Médio)

Ecim: Ecim Centro Educacional CED 416 de Santa Maria/DF 

Diretora: Professor Eduardo Rodrigues dos Reis

Outra dessas Boas Práticas foi adotada pela Ecim Centro Educacional CED 416, de Santa 

Maria/DF, no evento de Colação de Grau do 3.º Ano do Ensino Médio:
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Todos os trabalhos das Ecim para a execução das Formaturas têm o sentido de 

reconhecimento aos esforços dos alunos que, tendo se dedicado aos estudos alcançaram os 

objetivos almejados de conclusão do curso do ensino fundamental e do ensino médio. A Formatura é 

um momento especial que significa e representa conquista e os motiva a alcançarem outros 

objetivos, bem como é um estímulo aos demais discentes, que passam a acreditar que a dedicação 

aos estudos pode também levá-los a essas e outras conquistas.
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A identificação, a coleta, a comunicação e a difusão/divulgação das Boas Práticas se 

constitui em uma ferramenta auxiliar importante para contribuir na melhoria das gestões 

administrativa, didático-pedagógica e educacional nas Ecim. Orientar a sistematização e a 

metodologia dos processos e procedimentos exitosos que beneficiem a gestão escolar, o ambiente 

profissional, as práticas pedagógicas, e o aprendizado e o desempenho dos alunos são propósitos 

que foram referenciados no Decreto Federal n.º 10.004/2019, nas Diretrizes das Escolas 

Cívico-Militares e que corroboram o que consta da Constituição Federal, que trata da educação como 

dever do Estado e da família, com a participação efetiva da sociedade. O compartilhamento das Boas 

Práticas apresentadas nesta Cartilha por algumas de nossas Ecim que participaram do 1.º Seminário 

Nacional são um esforço da Decim/SEB/MEC no compromisso com a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem em nossas escolas e um contributo para a educação pública nacional.

4. PALAVRAS FINAIS
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