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A continência individual é a forma de saudação que o
aluno uniformizado, estando isolado, com ou sem
cobertura, deve aos símbolos, às autoridades e à tropa
formada. A continência individual é ainda a forma pela
qual os alunos se saúdam  mutuamente. 
                                                                                                                                                                                                                                   Regulamento de Continência do CMDPII
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Iniciamos esse texto com o seguinte questionamento: o que é a inclusão? Ou melhor, o que é a
educação inclusiva? A educação inclusiva nada mais é do que uma proposta de inserção de todos
os alunos, de forma igualitária, nas atividades escolares, sem distinção daqueles que possuem
maiores dificuldades ou necessidades especiais. Nesse contexto, busca-se incentivar o aluno a
buscar o conhecimento de acordo com suas reais capacidades, respeitando as limitações
individuais, e trabalhando com estes de forma proporcional à sua capacidade.

A escola, como estabelecimento importante do processo de inclusão, deve disponibilizar o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), recurso esse que busca, através da criação de
recursos pedagógicos e maleabilidade de métodos, diminuir ou eliminar barreiras existentes
frente aos alunos que possuem necessidades especiais.

Desta forma, o AEE entra como complemento e/ou suplementação na formação do aluno,
objetivando o desenvolvimento pessoal do aluno não só no ambiente escolar, como também, fora
dele, observando as particularidades dos discentes com necessidades especiais. Esse atendimento
é feito através de ambientes reais, virtuais e softwares educativos, incentivando o aluno no
desenvolvimento de sua criatividade, explorando os recursos disponíveis de maneira prazerosa,
estimulando a leitura e escrita e adequando os conteúdos à sua realidade. Este trabalho é
mediado pelo professor que proporá situações de aprendizagem para que os alunos possam
construir seu conhecimento.
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No Colégio Militar Dom Pedro II –
CZS, o AEE funciona em dois turnos,
atendendo os alunos no contraturno.
Os profissionais trabalham
colaborativamente com os
professores do ensino regular, com a
comunidade escolar e também com
os familiares dos estudantes, com
intuito de ofertar meios e modos que
promovam o real aprendizado,
ocorrendo ainda o atendimento
domiciliar para os casos de
deficiências múltiplas que impeçam o
aluno de frequentar a escola.
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Coord. Olindina e Profª. Sâmia
em visita ao aluno Felipe. Ten. Corrêa, Profª. Sâmia e Profª

Sibele em visita a aluna Ana Paula.

Profª. Sueli aplicando
atividades para a aluna Fiana. 



Palestra: Educação Especial ePalestra: Educação Especial e
Políticas de InclusãoPolíticas de Inclusão
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Realizada no dia 10 de dezembro de 2021, no Teatro
dos Náuas, a palestra com o tema Educação Especial
e Políticas de Inclusão foi voltado para a capacitação
dos profissionais de educação. 

O evento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Acre em parceria com o Centro
de Tratamento de Transtornos do
Neurodesenvolvimento (CENTRIN) e contou com
apoio do Núcleo de Apoio Pedagógico a Inclusão
(NAPI), Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul,
Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e
organização do Colégio Militar Dom Pedro II –
Unidade de Cruzeiro do Sul e da Diretoria de Saúde
do CBMAC.

A palestra foi ministrada pelo Dr. Lucelmo Lacerda
de Brito, especialista em Educação Inclusiva, e
proporcionou um momento de aprendizagem e
reflexão sobre o tema aos profissionais da área de
Educação que trabalham diretamente com alunos
com deficiência.

Após o evento, o palestrante, Dr. Lucelmo, fez uma
visita especial ao Colégio e pôde acompanhar um
pouco do trabalho desenvolvido pelos docentes na
sala de recursos do AEE.

Palestrante, Dr. Lucelmo Lacerda. 

Major Rômulo entregando 
lembrança ao Dr. Lucelmo Lacerda. 

Equipe do CMDPII-CZS. 

Dr. Lucelmo Lacerda em visita ao
CMDPII-CZS. 



Alunos terceiranistas, participaram no dia 21 de dezembro de 2021 da cerimônia especial de
entrega dos alamares do Colégio Militar Dom Pedro II – CZS. 

A solenidade foi realizada em caráter especial, e teve como objetivo agraciar os alunos
concludentes com a honraria. A cerimônia foi prestigiada por autoridades, familiares e amigos
dos alunos agraciados com a condecoração.

O alamar é um adorno anexado ao uniforme do aluno como reconhecimento aos seus méritos
escolares, sendo este uma das condecorações dos Colégios Militares. Tal honraria é concedida
aos alunos que obtiverem média igual ou superior a 8,50 em todas as disciplinas, não possuindo
nenhuma média em disciplina isolada inferior a 8,00.

No 3° bimestre, 18 alunos da 3ª série do Ensino Médio foram condecorados. São eles:

AISHA SHARON AZEVEDO DE SOUZA 
BEATRIZ FRANCO MAIA 
BETANIA MOURA REBOUÇAS 
BRUNA CAMILA CAMELI TELES 
BRUNO MARTINS PINHEIRO 
CAINÃ FALCÃO SANTOS 
CLEDSON KAUÃ ARAÚJO SILVA 
JOÃO LUCAS DA SILVA NERES 
JULIANA MENEZES DE MELO 
KAÚLE LANAY SOUZA ARAÚJO 
KETHULEN MAYARA NASCIMENTO SILVA 
LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA 
MARIA NATÁLIA PARENTA FERNANDES 
NATHALIA HERCULANO BARBARY 
PEDRO RIAN DA SILVA SANTOS 
RÍSSILA HADASSA DE MELO BARROS 
RODRIGO CAVALCANTE DE SOUZA 
SAMUEL COSTA SILVA 

0
7

| 
C

M
D

P
 I

I 
- 

C
Z

S

  CONDECORAÇÃO ALAMARCONDECORAÇÃO ALAMAR

Aluno João Lucas recebendo o Alamar
ao lado dos seus familiares. 
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  PROJETO SOCIALPROJETO SOCIAL
Alunos do Colégio Militar Dom Pedro II – CZS
realizaram entrega de donativos a famílias carentes,
no dia 23 de dezembro de 2021. 

A ação foi realizada pelos alunos das turmas da 1ª
série do Ensino Médio,  que, acompanhados pelo
comandante do CMDPII – CZS, Major Rômulo,
realizaram a doação de cestas básicas, roupas e
brinquedos a famílias carentes da comunidade e a
Instituições Filantrópicas da cidade de Cruzeiro do
Sul.

Os donativos foram arrecadados por meio de uma
campanha mobilizada pelos discentes, tendo
contabilizada uma arrecadação de quase 200 cestas
básicas, além de diversas peças de roupas e
brinquedos. O comandante do Colégio Militar
parabenizou todos os alunos pela disposição e
tamanha mobilização. 

O gesto solidário levou alegria às diversas famílias
carentes da cidade, às vésperas do Natal.



2021 foi um ano difícil, mas também de muita
esperança para todos nós.
 
O ano letivo de 2021 iniciou 100% remoto; assim
sendo, buscou-se da melhor forma possível, diante
dos meios que estavam ao alcance, transmitir o
conhecimento aos alunos do CMDPII – CZS.

A cada dia que passava, a pandemia parecia se
distanciar, e após a vacinação ter chegado ao público
de idade escolar a esperança aumentava e o retorno
das aulas presenciais chegava mais próximo de se
tornar realidade, após mais de um ano sem contato
físico na escola.

Tudo caminhava bem; por conta disso, recebemos a
notícia mais aguardada: as aulas voltariam a ser
aplicadas em sala de aula. O planejamento para que
tudo ocorresse bem foi intenso e minucioso para 
 resguardar a saúde de todos.

A equipe se mobilizou e encontrou a melhor
maneira para receber os estudantes. Seguindo as
regras para evitar contaminações de COVID-19
dentro do ambiente escolar, os alunos eram
conscientizados sobre a importância de seguir 
 impreterivelmente todas as restrições.
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 O grande dia chegou. A felicidade estampada no
rosto de cada um que chegava no colégio era notável,
e cada discente era recebido com muita alegria. 50%
dos alunos foi autorizado a retornar à escola na 1ª
fase, sendo as turmas divididas em dois grupos, que
reversavam entre si a cada semana. As restrições
eram imensas e alguns ainda optavam pelas aulas
não presenciais, resguardando a saúde pessoal.
 
Os dias se passaram e a comunidade escolar
ambientou-se à nova forma de frequentar as aulas.
Distantes uns dos outros, intensificando as medidas
de higienização, o CMDPII – CZS foi vencendo os
desafios e finalizando os semestres um a um.

O fim do ano se aproximava e os alunos das turmas
da3ª série do Ensino Médio já se mobilizavam para a
precoce despedida. O lamento de não ter vivido mais
intensamente os anos que a pandemia não permitiu
era visível no rosto de cada um.

Quanto mais se aproximava, mais sentia-se a euforia
se expondo na face dos futuros formandos. E a maior
felicidade era que a ocasião permitiria celebrar essa
grandiosa conquista. 

O ano escolar chegou ao fim e, fechadas as notas e a
notícia de que todos foram aprovados, só restava
aguardar a tão esperada formatura.     

ALUNOS DA 3ª SÉRIE A



Vencer esse desafio foi gratificante para todos, e a chegada do fim do ano letivo acendia
o anseio pelos novos desafios que estavam por vir. Para uns, a liberdade financeira se
tornaria a partir dali uma busca contínua entre as suas escolhas e o prazer de ter em suas
mãos o primeiro salário. Para outros, a continuidade na formação os tornaria mais
preparados para o mercado de trabalho, não impedidos de se dividir entre os estudos em
uma faculdade e o corrido dia de trabalho, imaginavam.

Independentemente da opção seguida, todos já são vencedores por terem superado o
imenso desafio dessa fase da vida escolar e suas respectivas escolhas; daqui para frente,
decidirão o futuro de cada um.
 
Agradecer, agradecer e agradecer a Deus por ter permitido que tudo isso acontecesse
sem que ninguém ficasse para trás, e mesmo vivendo alguns momentos de incertezas a
vitória sempre traz o alívio de dias melhores. Momentos de felicidades que transbordam
no rosto de cada um dos formandos e que contagia e enche de orgulho todos ao redor. 
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ALUNOS DA 3ª SÉRIE B
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CULTO ECUMÊNICO
O colégio militar realizou um culto ecumênico com os alunos concludentes do Colégio
Militar Dom Pedro II – CZS, no dia 12 de janeiro de 2022.
 
O evento foi realizado no Teatro dos Nauas, em alusão à formatura dos alunos dos 9°
anos do Ensino Fundamental II e 3ª séries do Ensino Médio, do ano letivo de 2021.

A cerimônia teve a participação de autoridades religiosas: Pastor Jucemir Bernardino de
Farias e Bispo Dom Flávio Giovennali, e contou com a presença da Coordenadora do
Núcleo de Educação Estadual do Vale do Juruá, a senhora Ruth Bernardino; do
comandante do 4° Batalhão de Bombeiros Militar, 1° tenente Josadac; e de familiares,
amigos, professores, além da equipe de bombeiros militares do CMDPII – CZS.
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FORMATURA
O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade de Cruzeiro do Sul realizou, no dia 13 de
janeiro de 2022, a formatura dos alunos da 3ª série do Ensino Médio, do ano letivo de
2021. A cerimônia aconteceu no Teatro dos Nauas, e marcou o término de mais um ciclo
escolar.

O evento contou com a participação do Comandante-Geral do CBMAC, Cel. Batista; do
comandante do CMDPII – CZS, Major Rômulo; da Coordenadora do Núcleo de Educação
Estadual do Vale do Juruá, Ruth Bernardino; do Comandante do 4º BEPCIF, 1º Tenente
Josadac; do corpo docente do Colégio – professores, coordenadoras e monitores
bombeiros-militares, além de familiares e amigos dos formandos.

Foi um momento de muita emoção para todos os participantes e principalmente para os
formandos, que esperavam anciosos por este dia. A cerimônia foi conduzida pela
cerimonialista Luciana Teixeira, mãe do aluno formando Ramon, e marcou a despedida e
o fim deste período, após longos anos caminhando juntos num único propósito: concluir
a formação do Ensino Médio.

Agora, os graduados no Ensino Médio seguirão na busca da realização dos seus objetivos
pessoais, da realização dos seus sonhos profissionais e/ou da continuação da sua jornada
do conhecimento, visando graduar-se numa faculdade.
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DISCURSODISCURSO  

Hoje é o dia que nos aproximamos do nosso último
"fora de forma", da apreensão de não sabermos cantar
alguma parte dos hinos, do medo de errar a
apresentação individual, mas também do dia que nos
despedimos de todo amor que nos cerca quando
entramos por aquele portão.
 
Parafraseando algum autor desconhecido "lar é o
lugar onde o amor está" e o amor está aqui. Está aqui
porque é onde nós nos sentimos em casa, mas
também está nos abraços apertados, na preocupação
e no cuidado que nós temos uns com os outros, na
nossa convivência do dia a dia e nas particularidades
de cada um.

O mundo dá muitas voltas e com certeza nesse novo
ciclo, as lágrimas, a saudade e a lembrança irão
aparecer em nós quando lembrarmos um do outro,
essas coisas são eternas... então, por mais que a vida
mude e o mundo dê voltas, vocês representam o
ponto cardeal do coração.

Que não tenhamos medo de mudanças, que possamos
encarar as diversidades e acima de tudo que
possamos lidar com as diferenças porque a vida não
seria tão boa se fosse a mesma sempre.

Em breve iniciaremos uma nova etapa cheia de
desafios, mas com a segurança e a certeza de que
vamos conseguir seguir em frente porque foi pra isso
que nós fomos preparados aqui. Fomos preparados
para não desistir e para sermos os melhores. cada um
de nós, com suas infinitas singularidades faz que com
que sejamos únicos, por isso é difícil o momento da
despedida, porque sabemos que não existirá em
nenhum lugar do mundo um pelotão como o nosso,
como os terceiros anos.  

Nós não fomos uma fase, porque fases são
passageiras, nós fomos aprendizado. Aprendemos
coisas que jamais encontraríamos em outros lugares.
tinha que ser a gente, nós tínhamos que aparecer um
na vida do outro. Se a vida é uma história que contam
sobre nós e não uma história que escolhemos contar
que sempre tenham coisas boas para serem ditas e
memórias incríveis para serem relembradas, porque
estar vivo é sentir saudade.
 
Ao 3°A, obrigada por tantos momentos de alegria
proporcionados e por estarem sempre dispostos a
ajudarem uns aos outros, nenhuma desavença é
superior ao amor que sentimos, por isso estamos
juntos até aqui.

Ao 3°B, vocês mostraram o verdadeiro significado de
lealdade e cumplicidade para todos, fazem jus ao
lema de vocês que é "nenhum soldado ficará pra trás"
e não ficará mesmo, isso é admirável e lindo de ver.

A toda equipe da escola, nosso muito obrigada por
toda atenção e dedicação para que o nosso ensino
seja o melhor possível sempre. o suporte de vocês foi
e é essencial para a nossa formação. O maior
exemplo disso é a premiação que estamos recebendo
hoje pois conseguimos isso em conjunto. esse alamar
é fruto do nosso esforço e da nossa dedicação e o
sentimento é apenas de gratidão e felicidade.

E por fim, queria dizer pra vocês que a distância é
algo que separa nossos corpos, mas nunca os nossos
sentimentos, vocês nunca serão esquecidos porque
pessoas boas e brilhantes ficam perpetuadas na
memória.
obrigada!

Por AISHA SHARON AZEVEDO DE SOUZA, aluna
concludente da 3ª série A.
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CONFRATERNIZAÇÃO DAS TURMASCONFRATERNIZAÇÃO DAS TURMAS  
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Para finalizar a participação dos alunos no
Colégio, o Comandante do CMDPII – CZS, Major
Rômulo, juntamente com sua equipe, realizou no
dia 14 de janeiro um dia de lazer aos
concludentes do Ensino Médio. A confraternização
aconteceu no espaço Sinteac, onde foi servido um
almoço especial, que reuniu toda a equipe do
CMDPII – CZS .

Um dia de muita felicidade, mas que, ao mesmo
tempo, marcava a despedida do convívio no
ambiente escolar, após longos anos trilhando o
mesmo caminho. 

O evento contou ainda com a participação do
Comandante do CBMAC, Cel. Batista, que prestou
as suas homenagens àqueles que serão sempre
considerados eternos alunos do Colégio Militar
Dom Pedro II – CZS.
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