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''Transformando Vidas''

''Vidas alheias, riquezas salvar.''
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2ª FASE
AULAS PRESENCIAIS

Seguindo o plano de retomada das

aulas sugerido pela Rede Estadual de

Ensino, através o DECRETO Nº 10.184,

DE 30 DE SETEMBRO DE 2021,

iniciou-se no dia 03 de novembro a 2ª

fase das aulas presenciais. 

Nesta fase, além das turmas dos 6º e 9º

anos do Ensino Fundamental e as 1ª e

3ª séries do Ensino Médio, as turmas

dos 8º, 7º anos e as 2ª séries também

retornaram às aulas presenciais. Ainda

continuaremos com 50% da capacidade

total dos alunos de cada sala, isso se a

turma obtiver mais de 25 alunos. Este

sistema foi aderido para que possa

evitar à disseminação e contaminação

do vírus no ambiente escolar,

mantendo todos em segurança.

A segunda fase é muito importante

para o andamento do plano de

retomada, mostra que obtivemos

sucesso na primeira fase.

Vale ressaltar que o Colégio Militar

Dom Pedro II- CZS, permanece

seguindo todas as regras sanitárias

propostas pela OMS (Organização

Mundial da Saúde) e a SEE (Secretaria

de Estado de Educação, cultura e

Esporte), para o retorno às aulas.
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Os Militares do Colégio Militar Dom Pedro II –
CZS, concluíram o curso oferecido pelo Ministério
Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do
projeto Acre Pela Vida, com apoio do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). 
O curso tinha como tema “Criminologia e
Proteção Integral da Criança e do Adolescente’’,
foi destinado aos agentes de segurança pública,
mediante parceria entre o MPAC e a Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp). O
objetivo foi dar suporte técnico para a
capacitação e treinamento, na seara de prevenção
e atuação frente às situações de violações de
direitos das crianças e adolescentes.

A procuradora-geral adjunta para Assuntos
Administrativos e Institucionais, Gilcely
Evangelista Souza, esteve presente no evento de
encerramento da formação, representando a
procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de
Araújo. Em seu discurso, ela cumprimentou os
participantes e instrutores, ressaltando a
importância da parceria entre instituições para o
desenvolvimento de ações que visem à garantia
dos direitos fundamentais da sociedade.
“Essa formação integra a agenda de
compromissos assumidos com o governo e a
sociedade, para um trabalho conjunto em prol
de ações preventivas e repressivas no combate à
criminalidade. Parabéns a todos os formandos e
reafirmo que o Ministério Público do Estado do
Acre estará sempre de portas abertas para
parcerias e ações que visam à defesa da nossa
população”, disse.

No dia 8 de Novembro, foi realizada a entrega
dos certificados aos participantes do curso de
formação dos agentes de segurança pública, onde
o colégio foi representado pelo Sub Comandante
do CMDP II – CZS, 1º Tenente Corrêa, e a
monitora CB BM Jessyca.

 

Na foto o 1º Tenente Côrrea, Sub Cmt do CMDP II
- CZS, recebe o certificado de conclusão do curso.

 

foto: MPAC
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DIA DO
DIRETOR ESCOLAR

O Dia do Diretor Escolar, ou simplesmente Dia do
Diretor, é comemorado em 12 de novembro.
Esta data celebra o profissional responsável por gerir
a escola garantindo o seu funcionamento com um
bom ambiente para os professores, alunos e demais
colaboradores dos colégios.

 É ele também que tem a responsabilidade de manter
as normas em cumprimento e supervisionar o projeto
pedagógico.

A Escola organizou na quarta-feira, 17, um café da
manhã para homenagear o Diretor/Comandante do
CMDP II – CZS, Major Rômulo. Que mesmo estando
de férias compareceu para confraternizar com os
colegas onde ombreia as lutas diárias.

Após receber uma lembrança como reconhecimento
do seu trabalho, ele fez uso da palavra:

''Me sinto muito orgulhoso em ser Diretor do Colégio Militar
aqui em Cruzeiro do Sul, agradeço o esforço dos nobres colegas

 por esse maravilhoso café da manhã.
Eu quero dizer que nada seria possível sem 

o esforço diário de toda a equipe Dom Pedro, eu sei do
profissionalismo de cada colaborador, é nítido o empenho dos
senhores parar somar de forma efetiva no desenvolvimento do

nosso colégio.
Agradeço também a confiança 

do governo do Estado do Acre, e do Comandante Geral do
CBMAC, coronel Carlos Batista pela solicitude e apoio

incondicional.'' 
 
 

CmtG Cel. Carlos Batista ao lado do
Cmt do CMDP II - CZS, Maj. Rômulo
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A maior competição científica do país sofreu mudanças por conta da pandemia da covid-
19 e a edição que seria realizada em 2020 foi transferida para este ano. Escolas públicas
e privadas tiveram até as 23h59 do dia 30 de abril para se inscrever na 16ª Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).
A competição é voltada a alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino
médio de escolas públicas municipais, estaduais e federais e escolas privadas.

O objetivo da competição é identificar jovens talentos e estimular o estudo da
matemática, além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Diferentemente das edições anteriores, as provas da primeira fase foram disponibilizadas
na página restrita da escola no site da Obmep, em 30 de junho. As escolas tiveram de 30
de junho a 3 de agosto de 2021 para aplicar os exames. Ficou a critério das instituições
de ensino determinar em quantos turnos e em que formato, presencial ou remoto, os
alunos fariam as provas. 0
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http://www.obmep.org.br/


As mudanças constam no novo
regulamento e valem exclusivamente para
esta edição da olimpíada, por causa da
pandemia. No dia 9 de setembro, a
organização divulgou os classificados para
a segunda fase, ocorrida de forma
presencial, no dia 6 de novembro.
Em 2019, a Obmep reuniu mais de 18,2
milhões de estudantes de 99,71% dos
municípios do Brasil.

As provas foram realizadas em duas fases:
a primeira é composta por uma prova de
múltipla-escolha de 20 questões, e a
segunda por uma prova discursiva de seis
questões. Os exames são divididos por
grau de escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos
do Ensino Fundamental), Nível 2 (8º e 9º
anos) e Nível 3 (Ensino Médio).

Cerca de 18 milhões de estudantes de 55
mil escolas participaram da primeira
etapa. As provas foram aplicadas entre 28
de junho e 3 de agosto. Já os exames da
segunda fase estão previstos para 6 de
novembro e a divulgação dos premiados
para 18 de janeiro de 2022.

A Obmep concede medalhas de ouro,
prata e bronze e mais de 50 mil menções
honrosas. Além disso, os estudantes que
recebem medalha garantem o ingresso
em programas de iniciação científica, com
direito a uma bolsa de incentivo
financeiro mensal concedida pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
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O Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) é um conjunto de avaliações externas
em larga escala, realizadas a cada dois anos,
que permite ao Inep(Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) realizar um diagnóstico da educação
básica brasileira e de fatores que podem
interferir no desempenho dos estudantes.

O principal objetivo desse sistema é avaliar
de forma geral as instituições de ensino no
país. As médias de desempenho dos
estudantes apuradas no Saeb, juntamente
com as taxas de aprovação, reprovação e
abandono, apuradas no Censo Escolar,
compõem o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).

O Colégio Militar Dom Pedro ll – CZS, contará
com a participação de seus estudantes dos
anos finais do Ensino Fundamental ll e
também do Ensino Médio, 9° anos e 3° séries,
respectivamente, que representarão o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) do CMDP II - CZS em todo o território
nacional. 

As avaliações de português e matemática,
para ambos os níveis, foram realizadas dia 25
de novembro, e dia 26, a prova de ciências foi
aplicada aos alunos do 9° ano.

Em 1889, o filósofo Raimundo Teixeira
Mendes adaptou o lema “Ordem e Progresso”
não somente para a Bandeira Nacional, mas
também para a nação brasileira.
Nesse sentido, destaca-se a importância da
dedicação dos alunos nas provas realizadas,
com o intuito de promover o progresso da
nação através da educação que, de fato, é a
área de maior influência no progresso social,
econômico e político de um Estado
democrático.
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