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Dom Pedro II –  

CBMAC
Uma Nova Alternativa para a Educação no Acre
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O nome do Colégio Mili-
tar Dom Pedro II - CB-
MAC se deu em home-
nagem ao Imperador 
Dom Pedro II, criador 

do primeiro Corpo de Bombeiros do 
Brasil, em 02 de julho de 1856, no Rio 
de Janeiro, o que o tornou patrono 
dessa tão honrada Instituição. Tendo 
recebido excelente educação e dis-
ciplina familiar, o Imperador, além 
de outras qualidades f icou conheci-
do como um monarca humano, sá-
bio, justo, honesto, pacifista e tolerante. 

O Colégio Militar do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do 
Acre, denominado Colégio Cívico Mi-
litar Dom Pedro II, foi criado pela Lei 
nº 3.362, de 20 de dezembro de 2017. 
Sua estrutura organizacional prevê a 
criação de Unidades Educacionais na 
capital e cidades do interior do Esta-
do. Subordinam-se a Diretoria de En-
sino do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Acre e recebem apoio 

técnico pedagógico e estrutura logís-
tica da Secretaria de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - SEE, na 
modalidade de gestão compartilhada.

O Colégio Militar Dom Pe-
dro II – Unidade de Cruzeiro do Sul 
(CMDPII-CZS) iniciou suas ativi-
dades  escolares em 01 de março de 
2019, através Portaria/SEE nº 1.592, 
de 29 de abril de 2019, que autori-
zou seu funcionamento com as mo-
dalidades de Ensino Fundamental II 
e Médio, na gestão do atual Coman-
dante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Acre, Coronel 
QOBM Carlos Batista da Costa, sen-
do um marco na história do ensino na 
Regional do Juruá, interior do Acre. 

O CMDPII-CZS está sob o 
Comando do Cap QOABM Rômu-

Imperador 
Dom Pedro II

VISÃO ESTRATÉGICA

MISSÃO - Busca incessante pela 
qualidade na educação, pelo apri-
moramento continuado na disci-
plina e apoio no desenvolvimento 
das variadas aptidões individuais; 
e ser referência na inclusão de jo-
vens portadores de necessidades 
especiais.

VISÃO - Uma instituição com ele-
vado nível de qualidade de ensi-
no, comprometida com os valo-
res “Saber, Honra e Disciplina”; 
valorização da pessoa humana, 
responsabilidade social, promo-
vendo sua expansão de forma 
sustentável e competitiva.

VALORES – Saber, Honra, Discipli-
na, Valorização da pessoa huma-
na e Responsabilidade social.

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE 
- Oferecer ensino de qualidade 
com elevado grau de disciplina, 
com condições de segurança 
adequado.

lo Barros da Silva e conta com uma 
clientela de 521 alunos, sendo 345 no 
Ensino Fundamental II e 176 no En-
sino Médio, moradores de 40 bairros 
diferentes de Cruzeiro do Sul, além 
de alunos dos municípios vizinhos 
de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, 
o que desmistif ica a falsa impres-
são de que o Colégio Militar é uma 
instituição seletiva. Ao contrário, 
grande parte dos alunos recebem 
o benefício social e são oriundos 
também da zona rural. A institui-
ção tem sido referência na inclusão 
de jovens portadores de necessida-
des especiais, os quais recebem todo 
aparato pedagógico oferecido pela 
educação estadual, inclusive acom-
panhamento individualizado para 
desenvolvimento de suas atividades.
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A RELEVÂNIA DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II –  
UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, NA VISÃO DAS AUTORIDADES ESTADUAIS

DEPOIMENTO DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES-
TADO DO ACRE - CBMAC
“O processo educativo tem a maior importância no Colégio Dom Pedro II, porque rejeita 
e refuta toda visão parcial ou deformada da pessoa humana. Queremos reforçar um 
conceito de educação universal, não fragmentário, que levaria certamente ao distancia-
mento pelo interesse central na pessoa humana. A gestão está voltada para a formação 
integral do aluno protagonista, potencializando o seu eu, através do desenvolvimento 
pleno do civismo e da educação formadora. Estes são os princípios, que juntamente 
com o culto a verdade, a justiça, a fraternidade e a disciplina seguem para o exercício 
da cidadania com participação e responsabilidade ética”.
“Assim, educamos para a busca da superação sem que isto represente uma competição 
com o outro, oportunizando mais a busca do desenvolvimento pleno da capacidade hu-
mana, para colocá-las a serviços da comunidade. 
Cabe à escola, portanto, cumprir de forma competente a sua função social de propor-
cionar condições de ensino técnico-científico e formação social ao educando para o 
exercício livre da cidadania com participação e respon-
sabilidade”, enfatizou o Comandante Geral.

DEPOIMENTO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ACRE
Em recente visita ao Colégio o Secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, 
Cel PM Paulo César, declarou que: “verificando in loco o processo de implantação do 
Colégio Militar Dom Pedro II-CZS, endosso ainda mais a necessidade da inserção do 
Corpo de Bombeiros como membro integrante da Segurança Pública, haja vista que 
atua na prevenção primária de enfrentamento a criminalidade apoiando jovens em 
condições de vulnerabilidade. Portanto, o serviço além de ser voltado para segmen-
to educacional, também é um trabalho de segurança pública”. 

DEPOIMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA E ESPORTES DO ESTADO DO ACRE
Escolas militares se apresentam como modelo à Edu-
cação acreana 
“O projeto dos Colégios Militares no Acre, cercou-se de expectativas e esperanças na 
retomada da educação, fundamentada na disciplina, nos valores pátrios e com en-
foque especial na educação inclusiva, que tem sido uma marca dos colégios cívicos 
militares do Estado, ambos sendo de gestão compartilhada entre Secretaria de Estado 
de Educação (SEE) e forças de segurança pública (PMAC e CBMAC). Após um ano de 
experiência, já é possível observar que esse projeto foi exitoso e houve um projeto e ex-
tensão, onde Cruzeiro do Sul foi o primeiro 
município do interior do estado a receber 
um colégio nesse formato de gestão com-
partilhada”. 

INTEGRAÇÃO NOS SERVIÇOS
“Através de acompanhamento da equipe de ensino e pedagógica perce-
beu-se que há uma aceitação da grande maioria da comunidade escolar, 
e tem se notabilizado também pelo resgate de valores cívicos e pela 
transformação não só da comunidade do entorno do colégio. Esse é um 
projeto que pretendemos ampliar para outros municípios e será neces-
sário fortalecer ainda mais, sobretudo na área de infraestrutura”. 

Coronel QOBM Carlos Batista 
da Costa – Comandante Geral 
do CBMAC

Secretário de Educação - 
Mauro Sérgio

Equipe de acompanhamento pedagógico da 
Secretaria de Educação, nas modalidades dos 
Ensino Fundamental II e Médio do CMDPII-CZS

Secretário Estadual de Segurança 
Pública – Cel PM Paulo César
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Sd Jardesson, Cb Balduíno, Cb Isequiel, St Adonias, Ten Sandson (Sub-Cmt), Cap Rômulo (Cmt), 
Ten Farias (Coord. do CA), Cb Jessyca, Cb Helder e Sd Nirlan

Coordenadoras: Nívea (Pedagógica), Olindina (Ensino) e Diana (Pedagógica)

Franquili  – Secretário Escolar

Euclides – Coordenador Administrativo

Professores de Educação Física Iranilda e Graci

Michael, Ivanaldo, Dorismar, Sâmea, Noemia, Jamaira, Paula Catiele, Nívea, Olindina, Diana, 
Francinete, Caroline, Edenize, Tácila, Rosana, Rosilene, Eliane, Marifran, Luan, Luciano

Professores: Michael, Ivanaldo, Dorismar, Marifran, Luan e Luciano
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VALORIZAÇÃO DO CAPITAL 
HUMANO NO CMDPII-CZS

Ao longo do ano letivo a 
gestão do Colégio procura man-
ter intensa interação entre todos 
os membros da equipe, valorizan-
do as datas especiais e mantendo 
também a tradição do Bombeiros 
com a celebração do tradicional ba-
nho nos aniversariantes do mês.

A FORMATURA DIÁRIA
Diariamente as atividades 

escolares são iniciadas com a “For-
matura Diária”, que é o primeiro 
contato entre os alunos e demais 
integrantes do Colégio. É o mo-
mento em que os alunos tomam co-
nhecimento das orientações do dia, 
dos valores de civismo e patrio-
tismo a serem cultivados, como o 
hasteamento da bandeira nacional. 

Sob a responsabilidade da 
Coordenação do Corpo de Alunos, 
os monitores e demais militares 
do Colégio trabalham a discipli-
na e hierarquia, ensinando valores 
primordiais para a boa formação 
dos alunos e já é notória e melho-
ria no comportamento dos mesmos. 

Após a formatura diária os 
alunos são conduzidos à suas res-
pectivas salas com o espírito re-
novado para mais um dia de aula. 

Comemoração do dia das mães
Tradicional banho nos aniversariantes do mês

Entrega de certificados aos professores em reconhecimento a dedicação e empenho nas atividades

Aniversariantes do mês
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DISCIPLINAS ELETIVAS
A Organização Curricular do 

Ensino Fundamental e Médio oferta-
da no Colégio Militar Dom Pedro II 
do CBMAC obedece ao previsto na 
LDBEN, que prevê um Núcleo Co-
mum e uma Parte Diversificada, que 
de acordo com as Diretrizes Curri-
cular Nacionais, torna-se um todo 
integrado, garantindo conhecimen-
tos e saberes significativos, necessá-
rios ao desenvolvimento dos alunos. 
Na Parte Diversificada, oferta Dis-
ciplinas Eletivas de instrução mili-
tar, cidadania, ética, civismo, defesa 
civil e atendimento pré-hospitalar.

No primeiro semestre de 
2019 foram ministradas duas instru-
ções: Ordem Unida, com a finalidade 
de proporcionar aos alunos os meios 
de se apresentarem e de se desloca-
rem em perfeita ordem e se apresen-
tem em público com aspecto enérgico 
e marcial; e Atendimento Pré-Hos-
pitalar, com a finalidade de capaci-
tar os alunos a efetuar procedimentos 
simples de atendimento prestado a 
uma vítima de acidente ou mal súbito, 
nas diversas situações do cotidiano.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIAL - AEE

Além da busca incessante 
pela qualidade na educação, pelo apri-
moramento continuado na disciplina e 
apoio no desenvolvimento das varia-
das aptidões individuais, o Colégio 
Militar do Corpo de Bombeiros tem 
sido referência na inclusão de jovens 
portadores de necessidades especiais. 

O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), oferecido pelo 
Colégio Militar Estadual Dom Pedro 
II, visa contribuir para a eliminação 
de barreiras que possam comprome-
ter o desenvolvimento das habili-
dades dos alunos, assegurando-lhes 
condições de acesso, participação e 
aprendizagem. Para isso, dispõe de 
uma Sala de Recursos Multifuncio-
nal ampla e climatizada, funcionando 
em dois turnos – Matutino, para os 
alunos do Ensino Médio e Vesper-
tino, para os alunos do Ensino Fun-

damental II. Atualmente, atende 24 
alunos, sendo esses identif icados com 
diferentes deficiências, entre elas In-
telectual e Física, e também Trans-
tornos Específicos da Aprendizagem 
(Discalculia, Disortografia, Dislexia 
e Disgrafia) e ainda alguns apresen-
tam Altas Habilidades/Superdota-
ção, nas aéreas de desenho e música.

A diversidade proposta pelo 
Colégio é proveitosa para todos. De 
um lado estão os alunos com necessi-
dades especiais, que usufruem de uma 
escola preparada para ajudá-los com 
o aprendizado e do outro, os demais 
alunos que aprendem a conviver com 
as diferenças de forma natural, a de-
senvolver o sentido de ajuda mútua, 
o respeito e a paciência. Percebemos 
essa integração quando observamos 
professores regentes sensíveis, bem 
como estrutura predial adequada, que 
atende as necessidades dos discen-
tes e ainda vários deles realizando 

curso de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais), que mesmo não haven-
do alunos surdos há integralidades 
dos estudantes com a comunidade.

Atividades desenvolvidas na Sala de AEE

Alunos Altas Habilidades e professores Alunos Altas Habilidades
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PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADES 
CÍVICO MILITARES

As Formaturas são atividades 
cívico militares que têm a finalidade 
de valorizar as datas comemorativas, a 
exemplo do que ocorreu no dia 02 de 
julho de 2019, data de comemoração 
ao Dia Nacional do Bombeiro. Durante 
o evento foi possível observar a mar-
cialidade, alinhamento e uniformida-
de de movimentos da tropa de alunos, 
atributos próprios da formação militar.

Apresentação da Guarda Ban-
deira dos alunos do Colégio Militar Dom 
Pedro II – CZS, no primeiro desfile cí-
vico aberto ao público, na Formatura do 
Dia 02 de Julho – Dia do Bombeiro, praça 
do Centro Cultural de Cruzeiro do Sul. 
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FORMATURA DE ENTREGA  
DO ALAMAR

O alamar é uma das con-
decorações dos Colégios Militares. 
Trata-se de um adorno que é anexa-
do no uniforme do aluno como reco-
nhecimento aos seus méritos esco-
lares. Tal honraria é concedida aos 
alunos que obtiverem média igual ou 
superior a 8,50 em todas as discipli-
nas; que apresentem comportamento 
escolar exemplar, respeito à hierar-
quia e disciplina e às normas do Co-
légio Militar durante cada Bimestre. 

No primeiro bimestre de 
2019, apenas 21 alunos alcançaram 
os requisitos necessários para rece-
ber a condecoração do “Aluno Ala-
mar”. No segundo Bimestre, diante 
do investimento intenso em aulas de 
reforço houve acentuada dedicação e 
melhora nos índices escolares e como 
resultado, 39 alunos alcançaram os 
índices para serem alunos Alamares. 
Esses alunos passam a ser exemplo 
de aplicação nos estudo e de condu-
ta diante dos demais, o que os tor-
na merecedores do reconhecimento.

Durante a solenidade os 
pais são convidados a participar e 
fazerem a colocação dos Alamares 
no uniforme dos alunos condeco-
rados. Momento de muita emoção!

Entrega do Alamar aos alunos, referente ao 
2º Bimestre.

Entrega do Alamar aos alunos, referente ao 2º Bimestre.

Entrega do Alamar na Formatura de 02 de julho, referente ao 1º Bimestre

Formatura de Entrega do Alamar, referente ao 2º Bimestre
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REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DA 
FEIRA CULTURAL DO CMDPII-CZS

A primeira Feira Cultural do 
Colégio Militar Dom Pedro II - CZS, 
ocorreu no dia 29 de junho de 2019, com 
a presença do Comandante Geral do 
CBMAC, Coronel BM Batista, e contou 
também com a presença dos pais, alu-
nos e moradores da comunidade local.

O objetivo da Feira foi promo-
ver a integração da comunidade esco-
lar com pais, familiares e comunidade 
local, a fim de divulgar os trabalhos 

literários e científicos produzidos ao 
longo do Primeiro Bemestre de 2019. 

Para isso, contou com a cola-
boração de coordenadores, professo-
res, equipes administrativa e de apoio 
do Colégio, além da valiosa colabora-
ção do Núcleo da Secretaria de Edu-
cação Estadual, representado pela Co-
ordenadora local, Ruth Bernardino. 

Foi uma atividade mui-
to produtiva, com a exposição de 
vários números artísticos dos alu-
nos do Colégio Militar Dom Pedro 

II - Unidade de Cruzeiro do Sul.
A Feira Cultural foi a opor-

tunidade de os alunos apresentarem 
seus talentos e afinidades. Além de 
apresentações artísticas, foram apre-
sentadas também atividades referen-
tes ao último Censo do IBGE e ainda, 
apresentação de uma música na lin-
guagem de Libras, executada pelos 
alunos, bem como os resultados da 
participação dos alunos do CMDPII-
-CZS no I Workshop de Altas Habili-
dades e Superdotação do Vale do Juruá.
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VISITA AO CENTRO CULTURAL DO 
JURUÁ – MUSEU DA JUSTIÇA EM 
CRUZEIRO DO SUL

Um grupo de alunos do 6º 
Ano do CMDPII-CZS visitou o Cen-
tro Cultural do Juruá. No complexo 
do Centro Cultural está instalado o 
Museu da Justiça de Cruzeiro do Sul, 
o prédio público mais antigos do Es-
tado do Acre, começou a ser cons-

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS 
ESCOLARES – FASE MUNICIPAL

No primeiro ano do Colégio 
Militar Dom Pedro II – CZS, em par-
ticipação nos Jogos Escolares 2019, 
se destacou na fase municipal, sendo 
campeão nas modalidades de Futsal 
Infantil Masculino, Handebol Infan-
til Masculino e Feminino; Basquete 
Infantil Feminino e Masculino; Bas-
quete Juvenil Masculino e ainda Vice 
Campeão de Futsal Juvenil Mascu-
lino e Basquete Juvenil Masculino.

Equipe recebendo o prêmio, juntamente com 
o Comandante Rômulo e Secretário Municipal 
de Cultura e Esporte, Aldemir Maciel

Alunos, professora e monitor na fachada do prédio do Centro Cultural do Juruá, o mais antigo do 
Estado do Acre

Memórias da cidade de Cruzeiro do Sul

Equipamentos antigos de escrita

Equipe masculina de handebol infantil recebendo 
o prêmio. À esquerda a professora Iranilda

Equipes do Colégio Dom Pedro II – Unidade 
de Cruzeiro do Sul

truído em 1904 e concluído em 1912. 
Segundo o historiador, a ideia inicial 
era que se torna-se a primeira sede da 
prefeitura do município de Cruzeiro 
do Sul. Sua construção foi idealizada 
e autorizada pelo Marechal Theodoro 
Thaumaturgo de Azevedo, fundador 
da cidade de Cruzeiro do Sul, ho-
mem altamente graduado, com a pa-
tente máxima do Exército Brasileiro. 
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PROJETOS 
A escola executa diversos pro-

jetos, através dos quais é possível tratar 
de temas diversos e realizar trabalho 
interdisciplinares. As atividades são 
organizadas e programadas de acordo 
com os conteúdos curriculares de cada 
área e ano/série, seguindo a proposta 
pedagógica da instituição. São planeja-
das pelo coordenador pedagógico e pro-
fessor, como forma de aperfeiçoar o tra-
balho executado dentro da sala de aula. 

CAMPOS DE INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR – CIC’S

O Plano Estadual de Educação, 
aprovado pela Lei 2. 965, de 02 de ju-
lho de 2015, em sua Meta 3, propõe a 
universalização do Ensino Médio atra-
vés de ampliação de oportunidades e 
novas possibilidades de aprendizagem 
por meio do acesso à cultura, às artes, à 
estética, à música, ao esporte, a ciência 
e a tecnologia, através principalmente 
da parte diversificada do currículo. Ga-
rante também o acesso e permanência 
dos alunos no contexto escolar para me-
lhoria da qualidade do ensino, onde são 
desenvolvidas as atividades acadêmicas 
complementares através dos Campos 
de Integração Curricular – CIC’s, aten-
dendo assim às necessidades e expecta-
tivas dos estudantes do Ensino Médio.

 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 
HORTA ESCOLAR ORGÂNICA NO 
CMDPII-CZS

A horta escolar orgânica foi 
um projeto da disciplina de Campo de 
Integração Curricular (CIC), ofereci-
da aos alunos das turmas dos 3º Anos 
do Ensino Médio. O produto orgâni-
co não é apenas um produto cultiva-
do sem o uso de adubos químicos e 
agrotóxicos, é um produto limpo, sau-
dável, que provém de um sistema de 
cultivo que observa as leis da nature-
za e todo o manejo agrícola, e está ba-
seado no respeito ao meio ambiente e 
na preservação dos recursos naturais.

Objetivo do projeto foi passar 
para os alunos toda a parte teórica e prá-
tica da construção de uma horta orgâni-
ca, com os seguintes enfoques: Porque 
construir uma horta escolar? O que são 
produtos orgânicos? O que é compos-
tagem, produção de mudas; construção 
dos canteiros; materiais a serem utiliza-

REUNIÃO DA EQUIPE GESTORA  
COM OS PAIS DOS ALUNOS

É importante salientar que a participação ativa dos pais de alunos do 
CMDPII-CZS na vida escolar dos seus filhos. Esse fato tem influenciando 
positivamente no desempenho dos mesmos. 
É dever dos pais ou responsáveis, comparecer à escola sempre que for 
necessário ou quando para tal forem solicitados; colaborar com a direção 
na busca de soluções para situações de baixo rendimento de seus filhos e 
além de, comparecer às reuniões bimestrais realizadas pela escola.
Cabe ao Colégio proporcionar aos pais de alunos uma constante avaliação 
de si própria, para que não fiquem ausentes do processo educativo de 
seus filhos. Com base nesta realidade o Corpo Docente, a Equipe Pedagó-
gica e todas as pessoas envolvidas no processo educativo deste Colégio 
vêm se preocupando com a participação das famílias no processo de cons-
trução de conhecimento de seus filhos. Por isso, organizam encontros de 
reflexões, reuniões, eventos culturais, execução de projetos envolvendo 
os pais e outras atividades que estimulam a participação da família no 
ambiente escolar.
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dos; tratos culturais; transplante; irriga-
ção; controle de ervas; adubação; contro-
le de pragas; colheita e armazenamento. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E PREVENÇÃO DE 
QUEIMADAS URBANAS 

Essas atividades que fazem parte 
do cotidiano escolar que tem como princi-
pal objetivo o aprendizado do aluno, não 
são feitas avulsamente para tanto, é cons-
truído um calendário que irá nortear o tra-
balho desenvolvido durante o ano letivo.
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PROJETO DE PESQUISA VIVER 
CIÊNCIAS 

Nesse projeto as Instituições 
de Ensino poderão apresentar pro-
postas de oficinas, atividades cultu-
rais e trabalhos de pesquisa desen-
volvidos por professores e alunos, 
em qualquer área do conhecimento.

O CMDPII-CZS participou 
do Projeto Viver Ciências 2019 com 
o tema Bioeconomia: desenvolvi-
mento e riqueza para a Amazô-
nia. A equipe do Colégio visitou a 
Aldeia Indígena do Barão, da etnia 
Puyanawa, no município de Mân-
cio Lima. O objetivo é estimular o 
contato diário da população com a 
Ciência e Tecnologia, sempre com 
o olhar voltado para o crescimento 
econômico e social da região ama-
zônica, a partir da valorização sus-
tentável de nossas riquezas naturais. 

PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 
“ESCREVENDO O FUTURO”

As Olimpíadas de língua Por-
tuguesa “Escrevendo o Futuro” é um 
concurso de produção textual que bus-
ca a melhoria da aprendizagem dos alu-
nos da educação básica. Com o tema 
“O lugar onde vivo”, foram trabalha-
das oficinas no Colégio Militar Dom 
Pedro II-CZS com metodologias que 
perpassam os conteúdos curriculares 
e aproxima os alunos da comunida-
de em que vivem. Na oficina, a partir 
de pesquisas, estudos e compartilha-
mentos de informações pertinentes, 
os alunos tiveram a oportunidade de 
compreender e construir com mais 
solidez seu próprio conhecimento. 

Visita de Alunas do CMDPII-
-CZS à Reserva Extrativista do Rio 
Croa, em Cruzeiro do Sul – AC, para 
coleta de material para produção de 
Documentário para concorrer nas 
Olimpíadas de Língua Portuguesa

COLETA DE MATERIAL PARA 
PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 
“PARAÍSO ESCONDIDO”

Paraíso Escondido é um do-
cumentário curta-metragem que tem 
como principal objetivo mostrar as be-
lezas do Rio Croa, lugar que apesar da 
proximidade com o centro urbano, pos-
sibilita a conexão com natureza, pro-
porcionando paz e harmonia espiritual.

O Documentário visa tam-
bém direcionar o interlocutor a re-
f letir sobre a inf luência que o meio 

ambiente e suas riquezas podem in-
f luenciar na melhoria de vida daque-
les o valorizam. Nele o ambiente é 
retratado de forma melódica, poética 
e detalhista dando ênfase à nature-
za presente no Estado do Acre, sem-
pre muito rica, bela e diversificada.

Visita da Equipe Escolar à Aldeia Indígena 
do Barão, da Etnia Puyanawa – Município 
de Mâncio Lima
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COLÉGIO MILITAR

No Colégio Militar Dom Pedro 
II-CZS, a Olimpíada de Língua Portugue-
sa foi de suma importância para estreitar 
relações entre alunos e comunidade, pro-
porcionar um sentimento de pertencimen-
to, protagonismo, valorização da história, 
cultura e pessoas do lugar onde vivem.

TERMO DE COOPERAÇÃO COM 
O INSTITUTO FEDERAL DO ACRE 
- IFAC

O Colégio Militar Dom Pedro 
II - CZS, em virtude do baixo rendimen-
to apresentados pelos alunos na primeira 

avaliação diagnóstica, firmou um Ter-
mo de Cooperação com o Instituto 

Federal do Acre – IFAC, Campus 
de CZS, objetivando o ofereci-
mento de aulas de reforço na 
disciplina de matemática. De 
acordo com o Termo os alu-
nos do IFAC, concludentes 
do Curso de Licenciatura 
em Matemática, passarão a 
atuar como professores au-

xiliares, juntamente com o 
professor regente do Colégio, 

oferecendo ajuda individualizada aos 
alunos, o que tem trazido excelentes re-
sultados. As informações compartilhadas 
pelas duas instituições norteiam este pro-
jeto objetivando sua permanente manuten-
ção e revisão das práticas educacionais.

PARTICIPAÇÃO DA ALUNA MARIA EDUARDA  
OLIVEIRA DA SILVA – 8º ANO B:  CRÔNICA  

“CIDADE PEQUENA, BELEZA GIGANTE”.

Bem no cantinho da região norte brasileira, o esta-
do do Acre abriga, em seu interior, uma cidadezinha 
alegre e aconchegante. Cruzeiro do Sul é seu nome, 
e assim como a constelação, possui uma beleza ra-
diante e singular. Olhando do alto do Morro da Gló-
ria toda a praça pode ser vista. A grande catedral é 
destaque, onde todos os moradores se reúnem uma 
vez no ano para celebrar o novenário. São milhares de 
pessoas! Toda a população reunida sem ne-
nhum tipo de barreira que separe o exigen-
te executivo do simples agricultor.
Por aqui o nascer do sol é admirável, a 
mesclagem do laranja com o amare-
lo é de encantar qualquer um, o que 
por alguns segundos faz com que o 
empresário importante ou a profes-
sora apressada pare um instante e 
contemple aquele fenômeno espe-
tacular. Os dias são tranquilos, em 
uma rotina onde pais levam seus fi-
lhos para a escola e os mais velhos se 
acordam cedo para assistir à missa das 
seis. Apesar de tranquila, vez ou outra os 
jornais trazem notícias que não diferem 
muito das grandes cidades, mas nem por isso nossa Cruzeiro do Sul, prince-
sinha do Juruá, como é conhecida, perde sua vasta beleza.
O entardecer do dia não se diferencia em quase nada do amanhecer. Idosos, 
jovens, pais acompanhados de seus filhos, passeiam pela praça, aproveitando 
cada momento juntos. Já outros, preferem usar aquele tempo livre, tendo como 
paisagem um pôr do sol que aos poucos vai caindo no horizonte e em seu lugar 
a lua acompanhada das estrelas aparece para refletir sobre a pequena Cruzeiro 
do Sul. Sei que daqui alguns anos nossa cidade já terá abrigado por completo 
muitas tecnologias, mas mesmo com todas essas mudanças, crianças de uma 
futura geração  estarão  sentadas ao pé de uma cadeira de balanço, onde um 
velho corcunda de cabelos grisalhos, já chegando aos seus setenta e poucos 
anos, estará contando, com uma voz carregada de nostalgia, para os pequenos 
sedentos de histórias, tudo o que ele viveu quando ainda era um jovem garoto 
que amava ver o entardecer do porto do Remanso.
Cada cantinho de Cruzeiro do Sul guarda histórias... De pescadores relatando 
suas pescas arriscadas nas profundezas do Rio Juruá. Adultos, que na época 
em que eram jovens, amavam ir ao mirante se divertir com os amigos... Serin-
gueiros que bravamente ralavam para sustentar suas famílias. Na época das 
cheias, ribeirinhos lutavam para manter suas casas em solo seco. E as boas 
colheitas nos fazem suspirar, pois cruzeirense que é cruzeirense não resiste a 
fartura do que se ganha com muito suor: frutas frescas, macaxeira frita, peixe 
seco, farinha com buriti, açaí com farinha de tapioca... Ah! Quantos sabores... 
e cheiros... e cores... 
Este é um pedacinho de céu na Terra cada vez mais especial. São aconteci-
mentos corriqueiros dos moradores, que trazem orgulho para quem mora por 
aqui e acompanha a cidade crescendo e conquistando seu devido lugar. Todos 
se enchem de alegria, e adoram dizer com grande emoção: “Este aqui é meu 
lugar!” Bem no cantinho da região norte brasileira, minha linda Cruzeiro do Sul.

Diretor Geral do Campus do IFAC/CZS, 
Bráulio Gonçalves e o professor Orlenilson
Na foto à direita, ao centro, o Capitão BM 
Rômulo – Comandante do CMDPII-CZS
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PARTICIPAÇÃO DO ALUNO BRUNO SILVA VALE,  
DO 3º ANO B: TEXTO: “CIDADE COLORIDA”.

Moro em uma cidade localizada na Região Norte, no 
interior do estado do Acre. Cruzeiro do Sul é extraor-
dinária por belezas naturais, sendo destaque na pro-
dução e exportação de farinha de mandioca. A cidade 
também recebe o nome de “Princesinha do Juruá’’ 
por ser banhada pelas águas turvas do importante 
rio Juruá.
Apesar de possuir uma população de mais de 80.000 
habitantes, possui características de cidade pequena, 
pois todos se conhecem e a notícia chega aos ouvidos 
em um piscar de olhos, como no caso que muito se 
tem discutido, acerca da realização de alguns grafites 
em locais públicos.
Em 18 de julho de 2019, em uma quinta-feira, a popu-
lação recebeu uma notícia inquietante, mais de 50 gra-
fiteiros, de diferentes países, iriam visitar a nossa ci-
dade, deixando pinturas em pontos distintos. Algumas 
pessoas ficaram entusiasmadas com a notícia, alegan-
do que os grafites eram necessários para a diversida-
de de culturas e que deixavam a cidade mais alegre e 
com vida. Em contrapartida, há quem discorde desse 
argumento, afirmando que os grafites são os principais 
causadores de poluição visual por conter excessivas 
imagens presentes em locais públicos, como nos mu-
ros da Escola São José, da Avenida Coronel Mâncio 
Lima e no Coreto do Centro Cultural.
Particularmente, penso que a arte de gra-
fitar é essencial para a nossa cidade, até 
para que ela ganhe um novo visual. Os ar-
tistas tiveram um intuito de fazer uma crí-
tica social para nós cruzeirenses, através 
de suas imagens, pois sem dúvida, não 
valorizamos a nossa cultura da forma que 
deveríamos valorizar. Consequentemente, 
acredito ser possível que essa vinda dos gra-
fiteiros para Cruzeiro do Sul desenca-
deie uma série de manifestações 
artísticas, que podem gerar 
um enfoque para a nossa 
cultura e, até mesmo, a 
descoberta de vários ta-
lentos, ocultos por conta 
da falta de oportunidade.
Por outro lado, uma parte 
da população ficou insa-
tisfeita com as artes pro-
duzidas pelos grafiteiros. 
Segundo eles, os grafites 
são gastos desnecessá-
rios do governo, pois há 
vários setores sociais como 
saúde, educação, transporte, 
pavimentação, segurança para 

se investir o que não justifica um gasto somente com 
grafites. Pessoalmente, acredito que esse investimen-
to com as imagens não é puramente um gasto des-
necessário, mas deveria ter sido realizado em outra 
ocasião, todavia, é indiscutível que as pinturas produ-
zidas pelos grafiteiros irão contribuir para um choque 
cultural no vale do Juruá.
O projeto “Reflorestando a paz’’, destes artistas, trou-
xe polêmicas para a sociedade local, gerou debates e 
discussões.  Os desenhos que foram feitos nos muros 
da Escola São José são exemplos da divergência de 
opiniões acerca do assunto. A diretora da escola re-
lata que os pintores desenvolveram algumas imagens 
em que os personagens apresentavam vulgaridade e 
nenhum sentido dentro de nossa Cultura Amazônica. 
Por conta disto, foi solicitado que a Secretaria Muni-
cipal de Cultura retirasse as imagens imediatamente 
dos muros da escola. Do meu ponto de vista, a arte 
que foi denominada como de ‘’autoconhecimento” não 
deveria ter sido produzida nesta instituição, por apre-
sentar uma mulher nua, e pelo fato de ter sido realiza-
da em um local onde o público alvo são crianças de 6 
a 14 anos. Realmente algumas imagens são exuberan-
tes e remetem à realidade social do povo cruzeirense, 

mas outras estão distantes de representar caracte-
rísticas do nosso povo. 

Portanto, acho que todos deveriam compre-
ender que grafite é arte, diferentemente de 
pichamento, que é vandalismo. Assim, penso 
que a valorização de nossa cultura e a com-
preensão sobre o que é a arte de grafitar, irá 
fazer com que não só o povo do vale do Ju-
ruá, mas todo o mundo reflita sobre a nossa 

realidade social e a nossa luta por liberdade 
de expressão. Creio, que com a conscien-

tização de cada cidadão, o precon-
ceito e a agressão aos valores 

éticos e morais da nossa cul-
tura podem ser reduzidos. 

Como diz Leonardo da 
Vinci: “A arte diz o indi-

zível, exprime o inex-
primível, traduz o in-
traduzível”, ou seja, 
os desenhos reali-
zados, trazem con-
sigo a expressão 
de sentimentos e 
a diversificação de 

pensamentos, sem 
a necessidade de pala-

vras para descrever os seus 
significados.
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COLÉGIO MILITAR

DEPOIMENTO DA COOR-
DENADORA GERAL DO NAPI 
– HEBE CRISTINA CAMELI

“Este colégio é um exemplo 
de inclusão e acessibilidade, pois mes-
mo não tendo alunos surdos matricu-
lados, optou por trabalhar as Libras, 
permitindo assim, que seus servidores 
e discentes, quando necessário for, se 
comuniquem com a comunidade surda 
em seus diferentes contextos sociais”.

Equipe do NAPI

Alunos do Colégio em uma apresentação, 
interpretando uma música em Libras

CURSO DE LIBRAS – EM 
PARCERIA COM O NÚCLEO DE 
APOIO PEDAGÓGICO À  
INCLUSÃO – NAPI

O NAPI é um setor da Secre-
tar ia Estadual de Educação que t ra-
balha em prol da Educação Especial, 
proporcionando informação e for-

mação continuada aos prof issionais 
da educação, órgão públicos, fami-
liares e sociedade em geral, viabili-
zando também a inclusão dos alunos, 
público alvo da educação especial. 
Nesta perspectiva o NAPI e o Centro 
de Apoio ao surdo/CAS/CZS em par-
cer ia com o Colégio Militar Dom Pe-
dro II-CZS, vem ofer tando of icinas 
de Libras semanalmente para os pro-
f issionais e alunos desta instituição. 
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ENTREVISTA COM UMA MÃE DE ALUNO,  
SENHORA ROSA MÔNICA

DEPOIMENTO DA ALUNA  
BRUNA LUIZA SOUZA SILVA, 

DO 2º ANO A
CMDPII-CZS: No iní-
cio de 2019 houve a 
implantação do Colé-
gio Militar Dom Pedro 
II aqui em Cruzeiro do 
Sul. É sabido que há 
uma divisão de opi-
niões em relação ao 
novo formato criado 
nesse seguimento de 
gestão compartilha-
da.  Como mãe e como 
educadora, qual sua 
opinião sobre o tra-
balho que está sendo 
desenvolvido pelo Co-
légio Militar?
R.M.: Escolas eficazes são aquelas que envolvem e se-
duzem seus educandos, desde as suas ações até a agre-
gação de valores que está incorporada na identidade da 
escola. Como mãe de aluno do Colégio Militar e educa-
dora que sou há 25 anos, não posso deixar de destacar 
o excelente trabalho que vem sendo executado por essa 
Instituição de Ensino. Sabe-se que a educação é um pro-
cesso que exige a participação efetiva da comunidade e 
isso garante o seu sucesso ou fracasso. À medida que a 
atuação coletivamente organizada do Colégio promove a 
educação de qualidade, o sucesso acadêmico do meu fi-
lho é garantido. O trabalho do Colégio Militar Dom Pedro 
II – CZS é maravilhoso. Só tenho a agradecer, porque são 
as pessoas comprometidas com a qualidade de ensino 
que fazem diferença na educação. O colégio tem toda a 
minha admiração e respeito como mãe e educadora.

CMDPII-CZS: Diante dessa nova realidade o que a se-
nhora tem observado através das experiências viven-
ciadas e compartilhadas pelo seu filho sobre o Colégio 
Militar?
R. M.: O ambiente escolar do Colégio Militar Dom Pedro 
II – CZS trouxe ao meu filho aprendizagens significati-
vas pautadas por padrões de qualidade de ensino. Per-
cebo claramente o comprometimento e preocupação da 
gestão da escola, coordenadores e professores pelo su-
cesso acadêmico dos alunos. Os alunos são as pessoas 
para as quais a escola existe e para quem ela deve pau-
tar suas ideias e ações. O que pude constatar desde sua 
implantação é que o Colégio tem implementado experi-
ências educacionais estimuladoras e elevada qualidade 
de ensino. Meu filho vivencia um ambiente acolhedor. A 
cada dia a escola contribui significativamente para seu 
crescimento educacional, tendo em vista a responsabi-
lidade da gestão e excelente qualidade do trabalho exe-
cutado por toda equipe docente da escola.

“Muito se discute a importância de uma boa edu-
cação na vida de uma pessoa e o valor que ela tem 
para a transformação social. As escolas hoje, tem 
um papel de possuir as mudanças que o mundo 
precisa, tendo em vista ajudar e influenciar seus 
alunos a escolherem a melhor profissão e o melhor 
caminho a ser seguido, que apesar de fundamen-
tal, não é tão expressiva na atualidade, por isso 
uma alternativa considerável é o Colégio Militar. 
Vivemos em uma sociedade que a ordem, discipli-
na, respeito e valores se perderam com o passar 
do tempo, alguns alunos não se importam em ofen-
der e desrespeitar as pessoas, assim como a edu-
cação não é valorizada por muito deles. Estudar no 
Colégio Militar Dom Pedro II, me fez acreditar que 
podemos resgatar valores, que muitos não conse-
guimos enxergar.
O colégio tem nos proporcionado a melhor educa-
ção, colocando em sala de aula professores quali-
ficados, que estão sempre dispostos a nos ajudar; 
temos os melhores monitores para nos orientar e 
ensinar ordem, respeito e valores, ainda somos pri-
vilegiados com uma belíssima estrutura. 
Assim, é necessário sempre destacar a importân-
cia desse Colégio na nossa vida, o quanto somos 
amados e respeitados por toda a equipe gestora, e 
como cada um dá o seu melhor para nos ajudar to-
dos os dias. O Colégio Militar Dom Pedro II mudou 
de fato a vida de muitos 
alunos que “assim como 
eu”, se emociona a fa-
lar, pois entendemos 
que o nosso colégio 
não é apenas um lu-
gar para frequentar, 
mas sim, uma família 
para pertencer”.  


