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''Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina.''
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     Contamos com o apoio de muitas pessoas, prefiro
aqui não nomeá-las para não ser injusto com ninguém,
mas não posso deixar de agradecer a todos, que de
forma direta ou indiretamente, contribuíram para que
chegássemos a este momento tão importante para
todos nós.

     Lei de Criação dos Colégios Militares em 2017;
reformulação da mesma em 2019; Portaria
autorizando o funcionamento do CMDPII-CZS;
Decreto de Criação; Criação do INEP da instituição de
ensino; Projetos Arquitetônicos, de Incêndio, Alvarás
Sanitários, Atestado de Vistoria do CBMAC; Projeto
Político Pedagógico; Regimento Interno; Regulamentos
de Continência, Heráldica, Promoção, Uniforme.

     Enfim, um emaranhado de Leis e documentos que
somente com fé em Deus, ajuda da equipe maravilhosa
do CMDPII, SEE, CEE, e muita união dos Colégios do
Bombeiro e da Polícia Militar de nosso estado que
enfim, CONSEGUIMOS!

Credenciamento
CMDP ii - CZS
Com a palavra, Major Rômulo, CMT do Colégio
Militar em Cruzeiro do Sul.

     O Colégio Militar Dom Pedro II - Unidade de
Cruzeiro do Sul é uma instituição que até pouco
tempo atrás era apenas embrião, e que de maneira
progressiva, foi ganhando forma. Contemplamos
seu nascimento que foi celebrado com muito
entusiasmo e expectativa e que agora ganha uma
certidão de nascimento, ou melhor, de
"Credenciamento".

     Já no seu terceiro ano de existência, muitas
foram as lutas para legitimar os atos deste
estabelecimento de ensino. Desde a concepção,
houve lutas e batalhas difíceis de serem vencidas,
porém, nunca houve dúvida de que era possível.
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DIA DOS
PROFESSORES
     No dia 15 de outubro, o comandante do Colégio
Militar Dom Pedro II – Unidade de Cruzeiro do Sul,
Major Rômulo, realizou na quadra coberta do Colégio
uma solenidade para homenagear o Corpo Docente
desta Instituição de Ensino, data em que se comemora
o Dia do Professor.

     O evento iniciou com a realização do hasteamento
do pavilhão Nacional, seguido da leitura da Ordem do
Dia realizada pela aluna Beatriz da 2ª série do Ensino
Médio, e uma apresentação musical pela Banda de
música do 61° Batalhão de Infantaria de Selva (61°
BIS). Os alunos Cainã, Luma e Ketelen da 3ª série do
Ensino Médio realizaram a leitura de poemas e a
aluna Ríssila da 3ª Série do Ensino Médio, realizou
também uma apresentação musical, em dedicação aos
mestres educadores.

     A direção do Colégio juntamente com a equipe de
Coordenação preparou também singelas lembranças
e mudas de plantas (rosas do deserto) que foram
entregues durante a cerimônia a cada um dos
professores.

     Na oportunidade o Comandante do CMDPII-CZS,
Major Rômulo, ressaltou os desafios enfrentados com
o avanço da pandemia do coronavírus, onde juntos
superaram a cada dia o desafio de prosseguir
transmitindo o processo ensino – aprendizagem aos
alunos.

     Finalizando, o comandante fez um agradecimento
especial e em sinal de respeito, a tropa militar prestou
continência a todos os profissionais de Educação,
agradecendo por toda dedicação e profissionalismo
na execução de suas funções. 

     A equipe participou ainda de um café da manhã de
confraternização e do tradicional banho de mangueira
realizado nas corporações de Bombeiros Militares,
em forma de comemoração e agradecimento.
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Olimpíadas de
Português

     Alunos e professora do Colégio Militar
Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul/Acre,
vencem a etapa estadual e se classificam
para a semifinal, na categoria
documentário, na 7º edição da Olímpiada
de Língua Portuguesa (OLP).

     A OLP é uma iniciativa do Itaú Social,
com coordenação técnica do Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (CENPEC), que contribui
para a melhoria do ensino aprendizagem da
leitura e escrita nas escolas públicas de
todo país. 

     O concurso reconhece o trabalho de 
 professores(as) e estudantes do 5º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino
Médio, de escolas públicas de todo o Brasil. 

     Em 2021, o concurso viabilizou sua 7ª
edição. As inscrições e adesões foram
encerradas em 20 de maio do corrente ano.
A Etapa Semifinal acontece de 13 de
outubro a 16 de novembro, período em que
os semifinalistas participam de encontros
on-line para atividades pedagógicas e
culturais, além da realização das Comissões
Julgadoras Semifinais para a seleção dos
materiais finalistas.
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Equipe das Olimpíadas de Português

Reunião da equipe participante



     O Colégio Militar Dom Pedro II,
passou pela fase estadual e está na
semifinal da 7ª OLP com a turma da
2º série “D”. Foram escolhidos 42
relatos de práticas de diferentes
colégios de todo o País, em cinco
diferentes categorias, totalizando 210
trabalhos. Os gêneros propostos
foram poema (para o 5º ano),
memórias literárias (6º e 7º anos),
crônica (8º e 9º anos), documentário
(1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e
artigo de opinião (3ª série do Médio),
tendo como tema “O lugar onde vivo”
com o intuito de resgatar histórias,
estreitar vínculos com a comunidade
e fomentar o conhecimento sobre a
realidade local e o desenvolvimento
da cidadania.

“Este ano a Olimpíada foi
desafiadora, devido à
pandemia. Apareceram no
caminho alguns obstáculos,
mas os alunos em parceria
criaram alternativas para
solucioná-los. Juntos
formamos uma ótima equipe
que nos possibilitou avançar,
gradativamente, com apoio
mútuo de todos os envolvidos
no processo”.
Declarou a professora Gleiciane
Freitas, do Colégio Militar Dom Pedro
II, de Cruzeiro do Sul/Acre.
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Professora Gleiciane com alunas da equipe



     Na manhã do dia 22 de outubro,

aconteceu a solenidade de encerramento do

Concurso de Desenho QuarenDrawing II

(Desenhando na Quarentena), promovido

pelo Núcleo Pedagógico a Inclusão (NAPI),

com o objetivo de proporcionar

enriquecimento curricular e a descoberta de

novos talentos na área de Altas

Habilidades/Superdotação em artes visuais

(desenho), com o intuito de exercitar nos

discentes habilidades e competências de

maneira construtiva, desafiando o cognitivo

dos alunos, favorecendo o desenvolvimento

acadêmico, relacionados aos processos

psicológicos tipicamente humano, como a

capacidade de planejamento, de memória

voluntária, imaginação e criatividade.

     O Concurso estava destinado aos alunos

das escolas públicas estaduais, do Ensino

Fundamental e Médio de Cruzeiro do Sul,

que com a mediação dos professores de

Atendimento Educacional Especializado,

participaram de cinco etapas. Cada

momento uma nova aprendizagem, visto

que os temas propostos estavam interligados

com a cultura local como: A produção da

farinha, fauna e flora, lendas, monumentos

históricos e cultura indígenas, que estimulou

a todos a conhecer melhor nossa história.

     Durante o Concurso houve um grande avanço

pessoal entre os alunos, de interação e descobertas.

Nosso colégio participou com louvor de todas as

fases e não poderia deixar de parabenizar os alunos          

e familiares pela dedicação e incentivo durante

o processo de cinco semanas. Com destaque

especial as alunas Hilary Alencar do Ensino

fundamental que ganhou a medalha de bronze

e Natália Herculano Barbary, do Ensino Médio

que nos trouxe a medalha de prata.

concurso de desenho
QuarenDrawing

Aluna Nátalia Herculano Barbary com suas pinturas.

Equipe CMDP II - CZS no evento de premiação
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VIS ITA AOS  

APOIADORES  DO  CMDP  I I  -  CZS

Maj Rômulo, ao lado do representante do Mercantil Cohab, Neto. Maj Rômulo, ao lado das representantes do Labsul.

     O Comandante do Colégio Militar Dom
Pedro II – CZS, esteve na manhã do dia 12
de outubro, com os parceiros, amigos e
associados da Associação de Pais, Mestres e
Amigos do Colégio Militar – Mercantil
Cohab e Labsul. Na oportunidade, esteve
representando a Senhora Mary Lisandra,
presidente da Associação, renovando os
votos de consideração entre ambos. 

     Momento em que foi manifestado o
agradecimento de toda comunidade escolar,
pela colaboração efetiva com as atividades
desenvolvidas pelo Colégio.

     Essa parceria tem contribuído para o
fortalecimento das ações educacionais e
desenvolvimento da sociedade Cruzeirense.
Projetos como o “Portal do Aluno”,
implementação e fortalecimento da rede de
internet para incremento do ensino remoto
foram algumas ações frutos dessas
parcerias, que só fortalecem a Associação
de Pais. 

     Os alunos do CMDPII-CZS agradecem a
confiança de nossos colaboradores e
associados (pais) que tem se engajado nessa
causa.
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Equipe de Produção:

Colégio Militar Dom Pedro II   Cruzeiro do Sul .

CB BM Helder
CB BM Gomes Silva

Colaboradoras:
Gestora Clícia Jucá
Professora Sâmia
Professora Ramile

Professora Gleiciane
 

Nos acompanhe 
em nossas redes sociais:

 

Colégio Militar Estadual de Ensino Fundamental II e Ensino Médio Dom Pedro II
Unidade de Cruzeiro do Sul/Acre

CNPJ: 36.726.372/0001-47 Código INEP: 12033537
 
 

Apoiadores do CMDP II - CZS:
 


