cartilha de orientação

ProGraMa nacional daS
eScolaS cÍVico-MilitareS
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O PROGRAMA

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 militares. A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país,
até 2023, sendo 54 por ano.
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ESCOLA CÍVICO-MILITAR DO MODELO
MEC

O modelo a ser implantado 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.
Participarão da iniciativa militares da reserva das Forças Armadas, que serão chamados pelo Ministério da Defesa. Policiais e Bombeiros Militares poderão atuar, caso seja assim
definido pelos governos estaduais e do Distrito Federal.
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PÚBLICO-ALVO

Alunos, gestores, professores, profissionais da educação, militares e a comunidade escolar das escolas públicas de ensino
regular, nas etapas Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio,
que adotarem o modelo do Ministério da Educação.
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PROCESSOS DE ADESÃO E DE
SELEÇÃO

Poderão aderir ao Programa: o Distrito Federal, os estados e
os municípios que possuam escolas que atendam aos critérios a seguir:
• Escola em situação de vulnerabilidade social e com baixo
desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB);

• Escola localizada na capital do estado ou na respectiva região metropolitana;
• Escola que ofereça as etapas Ensino Fundamental II e/ou
Médio e, preferencialmente, atenda de 500 a 1000 alunos
nos dois turnos;
• Escola que possua a aprovação da comunidade escolar para
a implantação do modelo.
As escolas que desejarem participar do Programa precisarão
manifestar interesse junto à sua secretaria de educação, que
conduzirá um processo de escolha.
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ETAPAS

• Estruturação
• Lançamento do Programa
• Adesão e Assinatura de Instrumentos de Parceria
• Preparação das escolas e capacitação dos profissionais
• Implantação do Piloto

6

CAPACITAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS

Para viabilizar a implantação do modelo, o Ministério da Educação disponibilizará capacitação aos gestores,
professores, profissionais da educação
e militares das escolas participantes.
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LEGISLAÇÃO
RELACIONADA

• Constituição Federal, capítulo III, da
Educação, da Cultura e do Desporto,
arts. 205 e 206.

• Constituição Federal, art. 227, caput.
• Lei nº 8.069 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), de 13 de julho de 1990,
art. 53.
• Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação), de 20 de dezembro de
1996.
• Lei nº 13.005 (Plano Nacional de Educação), de 25 de junho de 2014.
• Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de
2019, que aprova a estrutura regimental do MEC.
• Decreto nº 9.940, de 24 de julho de
2019, que altera o Decreto nº 88.777,
de 30 de setembro, que aprova o
Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
(R-200).
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PARCEIROS ENVOLVIDOS

• Ministério da Defesa
• Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

PERGUNTAS FREQUENTES
1. Todos os estados poderão aderir ao
Programa?
Sim. Todos os estados que desejarem participar poderão
manifestar interesse junto ao Ministério da Educação.
2. Quantas escolas farão parte do Programa?
Até 2023, 216 Escolas Cívico-Militares serão implantadas em
todo o país, ou seja, 54 por ano.
3. Os municípios também poderão aderir ao
Programa?
Sim. Conforme o cronograma de implantação que será estabelecido para cada ente federativo.
4. A qual etapa da educação se destinará o
Programa?
O Projeto-Piloto do Programa destina-se às escolas de ensino
regular que possuem as etapas Ensino Fundamental II e/ou
Ensino Médio.
5. É obrigatória a realização de consultas
públicas?
Sim. É imprescindível a aprovação da comunidade escolar,
por intermédio de consulta pública formal, com o objetivo

de aprovar a implantação do modelo MEC naquela unidade
escolar.
6. O que acontecerá com os estudantes ou
professores que não desejarem participar do
Programa?
Sugere-se que as secretarias de educação dos estados providenciem mecanismos democráticos para garantir o direito
à educação.
7. Será necessária alguma contrapartida por
parte dos estados e municípios?
Sim. Para fazer parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, tanto os estados quanto os municípios terão as
contrapartidas definidas em acordos de cooperação.
8. Haverá cobrança de mensalidade?
Não. A escola continuará sendo gratuita.
9. Qual será o papel do militar na escola?
O militar atuará, em colaboração, nas áreas de gestão escolar
e gestão educacional, a fim de contribuir com a melhoria do
ambiente escolar.
10. A Escola Cívico-Militar visa à militarização
dos Estudantes?
De forma alguma. A Escola Cívico-Militar visa contribuir com
a qualidade do ensino na educação básica, além de propiciar
aos alunos, professores e funcionários um lugar mais seguro,
passível de uma atuação focada na melhoria do ambiente e
da convivência escolar.
11. Quem pagará os militares?
Depende da parceria. No caso dos militares das Forças Armadas, será o governo federal; e, no caso dos militares da
Segurança Pública, a contrapartida ficará a cargo do estado.

12. Os militares ocuparão o lugar dos diretores e professores?
Os militares não ocuparão
cargos dos profissionais da
educação previstos na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação e outras legislações
educacionais.
13. Os militares serão
profissionais da ativa?
Para as Forças Armadas, somente militares da inatividade cumprirão essa função.
Para os demais casos, ficará
a cargo dos estados.

