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Educação e Disciplina: 

Formando o jovem cidadão. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos, senhores Responsáveis e familiares bem vindos ao CME-PMRR! 

 

Os procedimentos, instruções e normas listadas nesta publicação, se bem 

entendidas e seguidas, muito contribuirão para o bom andamento das atividades que 

ocorrem no Colégio. Nosso intuito é promover o desenvolvimento pessoal e social 

dos alunos, com base nos princípios orientadores, pois a educação e a formação 

que se fazem ao longo da vida esta no cerne das nossas preocupações.  

 

Para isso, é oportuno destacar a necessidade de máximo esforço por parte de 

todos, traduzido pela participação integral na atividade fundamental de qualquer 

estabelecimento de ensino: a AULA. Alunos deverão priorizar a presença em sala de 

aula, dando atenção total aos conteúdos ministrados e praticados, retirando as 

dúvidas e intensificando a prática, em domicílio, dos exercícios elaborados pelos 

professores. 

 

A Direção, a Coordenação Pedagógica, os Professores, o Comandante e os 

Monitores do Corpo de Alunos, estarão sempre à inteira disposição. Não se 

esqueçam: O sucesso do CME-PMRR sempre dependerá, primordialmente, do 

sucesso de seus alunos. 

                                                                                                               

Bons Estudos!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANDRO DA SILVA DIAS – TC QOCPM 
Diretor do CME-PMRR 
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JURAMENTO DO ALUNO 
 
 
 
“Ao ingressar no Colégio Militar Estadual, e 

perante seu nobre estandarte, assumo o 

compromisso de cumprir, com honestidade, meus 

deveres de aluno, de ser bom filho, de ser 

disciplinado e de cultivar as virtudes morais para 

tornar-me herdeiro de suas tradições e honrado 

cidadão de meu Estado e minha Pátria”. 
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MANUAL DO ALUNO DO COLÉGIO MILITAR ESTADUAL 
“Cel PM Derly Luiz Vieira Borges” 

 
1. O COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DE RORAIMA  
 

O Colégio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Cel PM Derly 
Luiz Vieira Borges” criado pela Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 
2011, de autoria do Deputado Estadual Coronel PM Chagas, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº 1700, de 02 de janeiro de 2012. Está funcionando 
provisoriamente nos blocos “D” e “E” da Academia de Polícia Integrada Coronel 
Santiago, com endereço na Av. Getúlio Vargas nº 4193, Canarinho, CEP: 69.306-
530, autorizado a funcionar nas modalidades: Ensino Fundamental - anos finais (6º 
ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries) regular.  
 
2. HISTÓRICO CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES 

 
O Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges, nasceu em 18 de 
julho de 1947, na cidade de São Leopoldo/RS. O militar, 
oriundo do Exército Brasileiro e da Guarda Territorial de 
Roraima, ingressou na Polícia Militar de Roraima no dia 1º de 
fevereiro de 1977. Comandou a PMRR em duas 
oportunidades nos períodos de 02 de fevereiro de 1983 a 28 
de janeiro de 1987 e de 17 de novembro de 1989 a 02 de 
janeiro de 1991. Foi transferido para a reserva em 18 de maio 
de 1996. O Coronel Borges, convalescente há alguns meses, 
apesar dos tratamentos realizados em Brasília, não resistiu à 

gravidade das enfermidades, vindo a falecer no dia 07 de julho de 2011.  A 
Instituição perdeu um grande Oficial, o qual construiu uma brilhante história nas 
fileiras da PMRR, alcançando todos os postos na escala hierárquica e sendo o 
primeiro Oficial PM a comandar a Corporação. 
 
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

O Colégio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Cel PM Derly 
Luiz Vieira Borges tem a seguinte estrutura funcional: 
I -  Direção do Colégio;  
II -  Vice-Direção; 
III -  Coordenação Pedagógica; 
IV -  Coordenação Administrativa e Financeira;  
V - Comando do Corpo de Aluno; 
VI -  Orientação Educacional; 
VII - Comunidade do Colégio; 
VIII- Instituições do Colégio e os Órgãos Colegiados. 
 
4. A QUEM SE DIRIGIR NO COLÉGIO 
 

Sempre que o aluno sentir qualquer tipo de necessidade, e para não incorrer 
em erro, seu primeiro contato no CME-PMRR deverá ser com os Monitores do 
Corpo de Alunos. Os Monitores são Policiais Militares que estarão em contato direto 
com os discentes, pois são estes os responsáveis pela fiscalização, 
acompanhamento e controle das atividades de ensino ligadas à conduta do aluno. É 



 

8 

o órgão da administração que em atuação conjunta com a Coordenação Pedagógica 
e Orientação Educacional, serve de ligação entre o Corpo Administrativo e o Corpo 
Discente, bem como com os familiares dos alunos. O monitor é responsável pelo 
controle das turmas, subordinando-se ao Comando do Corpo de Alunos (CA), 
competindo-lhe, entre outras funções, as tarefas de manutenção da disciplina. 
Convém destacar que sempre que o Monitor não conseguir atender ao aluno frente 
as suas necessidades, este será encaminhado ao Comando do Corpo de Alunos. 
 
5. COMUNICAÇÃO COM O COLÉGIO MILITAR  
 

O CME-PMRR vem trabalhando com determinação para aperfeiçoar 
procedimentos administrativos que venham a facilitar a rotina escolar. 

A comunicação oficial entre Colégio Militar e familiares é feita basicamente 
por meio de três instrumentos:  

 
1. Reuniões de Pais e Mestres  

É o momento mais próximo de encontro entre familiares, professores e 
integrantes do Corpo de Alunos. Nas reuniões são passadas informações relativas 
ao dia-a-dia das atividades escolares e à metodologia de ensino. Também são 
momentos propícios para manifestações e esclarecimentos de dúvidas dos 
responsáveis e para a construção da parceria entre família e escola.  

É de extrema importância que os responsáveis pelos alunos participem deste 
processo de integração visando fortalecer a parceria educacional em questão.  
As reuniões estão marcadas no Calendário Escolar e, caso ocorram alterações, 
estas serão sempre informadas antecipadamente.  
 
2. Comunicados  

Informes específicos entre o Colégio Militar e familiares serão entregues por 
intermédio dos alunos.  

É muito importante que o responsável pelo aluno assine o comunicado, 
quando necessário, e o devolva no prazo estabelecido, pois é por meio deste 
controle que teremos o retorno da ciência do responsável e a certeza de que o meio 
de comunicação está sendo utilizado de forma eficiente.  
 
3. Entrevistas  

As entrevistas particulares entre Familiares, Professores, Comandante do 
Corpo de Alunos, Comandantes de Subunidade de Alunos, Orientadores 
Educacionais, Psicólogos, Assistentes Sociais e/ou Direção podem ser 
eventualmente solicitadas.  

O Colégio valoriza a relação com os responsáveis, caso o assunto seja 
relativo ao ensino, os contatos deverão ser agendados previamente na Direção. É 
vedado o acesso de responsáveis ao corpo docente sem a devida autorização. 
 
6. DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO COLÉGIO 
 

A Educação do CME-RR visa a oferecer um ensino de qualidade, aliado a 
uma disciplina consciente e interativa e tem como objetivos: 
 

 Oferecer o ensino fundamental para os anos finais (6º ao 9º ano);  
 Oferecer o ensino médio regular (1ª a 3ª série); 
 Desenvolver o sentimento de amor a pátria, culto às tradições nacionais e 

respeito aos direitos humanos; 
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 Aprimorar as qualidades físicas no aluno; 
 Despertar a vocação para a carreira militar; 
 Efetivar a ação educacional valorizando a Ética, o Respeito, a Cidadania, a 

Solidariedade, a Reciprocidade e a Liberdade com responsabilidade 

(disciplina consciente); 
 Propiciar um ambiente visando a autoestima e valorização dos servidores, 

sensibilizando-os de suas responsabilidades, buscando a excelência do 
serviço educacional. 

 
A Educação no Colégio Militar Estadual tem como base um ensino norteado pelos 

princípios educacionais evidenciados na Lei nº 9.394/96, a qual estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, acrescentando a eles os princípios:  

 Educação e desenvolvimento humano integral; 
 relações humanas com ênfase ao Respeito ao corpo docente, ao corpo discente e 

funcionários, civis e militares, do CME-PMRR e outros estabelecimentos de ensino 
que socializem com este; 

 Apresentação interdisciplinar de conteúdo; 
 Respeito à condição humana, às diferenças e às desigualdades; 

 
7. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
A proposta pedagógica fundamenta-se sinteticamente na interação, pois 

conforme Vigotsky (1986, p. 41) destaca: “o homem é essencialmente social: é na 
relação com o próximo, numa atividade prática comum, que este, por intermédio da 
linguagem acaba por se constituir e se desenvolver enquanto sujeito”.  Dessa 
maneira, o citado autor, evidencia a idéia de que o ser humano, não se encontra 
limitado a sua própria experiência pessoal e/ou as suas próprias reflexões. Ao 
contrário, a experiência individual alimenta-se, expande–se e aprofunda-se, em 
especial, graças à apropriação da experiência social que é veiculada pela 
linguagem, mediante os processos de comunicação que se dá com outros sujeitos. 
 
 A proposta visa estimular os adolescentes, os professores e a escola a 
acreditar numa educação diferenciada, tomar posse dela e com coragem, sair dos 
limites da experiência pessoal, buscando superações e maneiras de aproximar o 
colégio a este patamar educacional. 
 Propõe-se o desenvolvimento de atividades contextualizadas, 
interdisciplinares e inclusivas onde todos se percebam parte importante do processo, 
experimentando diversas formas de interação, apropriando-se de novos 
conhecimentos, reelaborando suas próprias experiências e sua visão de mundo, 
reposicionando-se socialmente enquanto indivíduos capazes de aprender e 
intervirem no meio social. 

Proporcionando assim ao aluno do CME-PMRR uma educação básica formal 
e para–militar, despertando-lhes valores de boa conduta, educação, disciplina, 
respeito, dignidade, solidariedade e competência para o exercício pleno de sua 
cidadania. 
 
8. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  
 

O Colégio Militar Estadual coloca à disposição dos alunos diversas atividades 
de cunho desportivo e cultural que permitem o desenvolvimento da proposta de 
Educação Integral.  
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É importante que os alunos sejam incentivados por seus responsáveis a 
participarem destas atividades, pois constituem importantes instrumentos na busca 
do crescimento pessoal e da socialização.  

 
9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

A avaliação visa julgar como e quantos dos objetivos iniciais definidos no 
plano de trabalho do professor foram cumpridos. Necessariamente, deve estar 
estreitamente vinculada aos objetivos da aprendizagem. Além disso, tem a finalidade 
de revelar fragilidades e lacunas, pontos que necessitam de reparo e modificação 
por parte do professor. Ou seja, a avaliação deve estar centrada tanto no julgamento 
dos resultados apresentados pelos alunos quanto na análise do processo de 
aprendizado. 

As estratégias de avaliação seguirão o proposto no Regimento Interno do 
Colégio em seu Art.112, onde consta que: O Colégio Militar Estadual adota a 
avaliação de caráter institucional sob responsabilidade da Direção do Colégio e a 
avaliação do desempenho do aluno sob responsabilidade do professor em seu 
componente curricular, ambas com base nos seguintes princípios norteadores: 
I – ser instrumento para consecução dos objetivos do colégio, propiciando: 

a) Continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno;  
b) Auto-avaliação do aluno; 
c) Auto-avaliação dos docentes e especialistas e conseqüente revisão do seu 

trabalho e das atividades desempenhadas pelo colégio; 
d) Reorganização do Colégio e fonte de dados para Planejamentos e 

Intervenções; 
II – ser transparente nos seus propósitos e nos seus critérios; 
III – ser suficiente abrangente de modo a considerar diferentes aspectos do 
desenvolvimento biopsicossocial do aluno, nos diversos momentos do 
processo ensino aprendizagem, utilizando diferentes instrumentos para a sua 
realização; 
IV – ser contínua e cumulativa com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos.  

 
De acordo com o Art. 113 do Regimento Interno do Colégio, as formas de 

avaliação adotadas para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem são: 
I- Sondagem - avaliação diagnóstica; 
II- Acompanhamento - avaliação formativa; 
III- Sistema de pontos cumulativos - avaliação somativa. 

 
§ 1° - No início do ano letivo far-se-á diagnose da aprendizagem, cujo 
resultado servirá para verificar os aspectos programáticos já vencidos e 
possibilitará continuidade do desenvolvimento do programa. 
 
§ 2° - Na avaliação formativa vários procedimentos de medida poderão 
ser realizados, com o objetivo de classificar e atribuir notas e conceitos 
aos diversos componentes curriculares. 
 
§ 3° - Na avaliação somativa vários instrumentos de medida poderão ser 
realizados, como provas ou testes, com o objetivo de classificar e atribuir 
notas e conceitos de acordo com o desempenho. 

 
             A avaliação deverá levar em conta, de preferência, a compreensão dos 
fatos, a percepção de relação, a aplicação do conhecimento e automatismo 
adquiridos, evitada a aferição de dados apenas memorizados.  
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             A auto-avaliação do aluno deverá também ser adotada, por constituir 
instrumento indispensável ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem. 
             A avaliação será expressa em notas numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
sendo para prova/teste individual (P/TI), escrita ou oral o peso máximo de 50 pontos, 
os 50 pontos restantes, serão distribuídos em caráter de produção coletiva sendo: 
30 pontos para trabalhos em grupo (TG) e, 20 para projetos interdisciplinares(PI), 
quando estes forem praticados no bimestre.  
            Na ausência de projetos interdisciplinares o peso ponto atribuído a este 
instrumento será incorporado aos pontos atribuídos aos trabalhos em grupo. 

 

 

             
O cálculo da Média Bimestral (MB) em cada componente curricular será a somatória 
das notas adquiridas pelo aluno, conforme a seguinte fórmula:  

MB = NP/T-I ( 50) + NTG (30) + NPI (20) = 100 
 
 
 

A Média Anual (MA), será obtida em função da média aritmética simples das notas 
dos quatro bimestres do ano letivo conforme a seguinte fórmula e  

MA = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 ≥ 70 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10. HORÁRIOS 
 

De acordo com as normas do Regimento Interno do colégio, a formatura 
matinal será realizada nos dias úteis, iniciando-se às 07h00min no turno matutino e 
às 13h00min no turno vespertino, sendo composta de quatro fases: 

 Perfilamento; 
 Saudação; 
 Avisos pertinentes; 
 Inspeção do Corpo Discente. 
 Poderão ser previstas aulas em horário oposto, conforme a necessidade em 

atender a complementação da carga horária. 
 
O Horário de Permanência do Aluno no Colégio e da realização das aulas 

efetivas obedecerá a seguinte estrutura: 
 
 
 
 
 

O Exame Final será assegurado ao aluno quando o seu aproveitamento na 
série for insatisfatório em até três componentes curriculares e será realizado 
após a divulgação do resultado da Recuperação Final, sem a obrigatoriedade 
de aulas de revisão. 
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HORÁRIO DAS AULAS/TURNO: 

ATIVIDADES MATUTINO VESPERTINO 

Entrada  06:30 às 06:59 12:30 às 12:59 

Formatura  07:00 PRONTO 13:00 PRONTO 

1ª aula 07:30 às 08:20 13:30 às 14:20 

2ª aula 08:20 às 09:10 14:20 às 15:10 

3ª aula 09:10 às 10:00 15:10 às 16:00 

INTERVALO 10:00 às 10:20 16:00 às 16:20 

4ª aula 10:20 às 11:10 16:20 às 17:10 

5ª aula 11:10 às 12:00 17:10 às 18:00 

Obs: O tempo máximo de tolerância para o aluno permanecer no Colégio é de até 30 
(trinta) minutos após o término do horário de aula nos respectivos turnos. 

Após esse horário o pai ou responsável do aluno deverá assinar o Livro de Anotações e 
caso ocorra por mais de 03 (três) vezes no mesmo ano letivo será encaminhado ao 
Conselho Tutelar. 

 
11. PERFIL ESPERADO DO ALUNO DO COLÉGIO MILITAR 
 

 Agir de acordo com as normas e regras exigidas pelo colégio; 
 Ter boa apresentação individual; 
 Apresentar boa educação; 
 Ser solidário com seus colegas respeitando as diferenças e auxiliando nas 

dificuldades; 
 Ser pontual; 
 Conhecer e respeitar, hierarquicamente, seus superiores; 
 Participar, efetivamente, das atividades extraclasses.  

 
12. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CME-PMRR 
 

As instalações do Colégio Militar existem para atender ao seu propósito 
educacional. De acordo com o Regulamento Disciplinar é dever do aluno zelar pela: 
limpeza, conservação de ambientes, equipamentos e material escolar, mantendo 
rigoroso asseio, colaborando ativamente com as ações de manutenção e 
conservação exercidas pelo pessoal de apoio.  

O aluno será responsabilizado por repor ou reparar tudo aquilo que for 
danificado por ele, assumindo assim as consequências de seus atos. Caso o aluno 
seja menor de idade, o prejuízo será indenizado por meio de seu responsável legal. 
O responsável do aluno que danificar qualquer material pertencente às 
dependências do Colégio Militar arcará com as responsabilidades financeiras 
pertinentes.  
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13. CESSIONÁRIOS 
 

Os cessionários são empresas ou autônomos cadastrados na Direção, com a 
finalidade de prestar serviço ou comercializar materiais nas dependências internas. 
O Colégio Militar não é proprietário nem exerce ingerência no tocante a preços, 
funcionários ou atendimento nesses estabelecimentos, cabendo apenas ao mesmo 
a fiscalização quanto ao cumprimento das normas previstas. 

Ao adquirir quaisquer materiais ou utilizar o serviço de qualquer cessionário, o 
usuário estabelece uma relação comercial direta, sem intermediação ou participação 
do Colégio Militar. Desta feita, os alunos e/ou responsáveis têm a liberdade de 
adquirir materiais ou utilizar serviços de lojas ou profissionais de sua preferência, 
desde que sejam respeitadas as normas estabelecidas pelos regulamentos em vigor 
no CME-PMRR. 

Qualquer sugestão, crítica ou ocorrência, deverá ser comunicada 
imediatamente, por escrito à Direção.  
 
 
14. PARCERIA FAMÍLIA -COLÉGIO MILITAR -ALUNO  
 

Conheça o Colégio Militar Estadual e as diretrizes de ensino que orientam a 
sua ação educacional, a fim de que seja estabelecido um relacionamento efetivo 
FAMÍLIA-ESCOLA-ALUNO, baseado na perfeita identidade de princípios e 
comunhão de interesses.  

Lembre-se que a ação educacional do Colégio complementa a do lar. 
Compareça as reuniões de responsáveis ou a outras convocadas pelo Colégio, 
quando terá a oportunidade de conhecer seus integrantes, especialmente aqueles 
que mantêm contato mais estreito com os alunos: o Comandante do Corpo de 
Aluno, os monitores e os professores.  

Essa também é a ocasião de tomar conhecimento da vida do aluno, colhendo 
informações detalhadas, recebendo ou consultando documentos relativos ao 
desempenho intelectual e ao perfil disciplinar. Procure o Colégio sempre que julgar 
conveniente esclarecer alguma dificuldade, ou solicitar informações que se fizerem 
necessárias.  

Colabore com o colégio na formação de hábitos e atitudes salutares dos 
alunos no que se refere à pontualidade, assiduidade, uso do uniforme, boas 
maneiras e respeito aos seus superiores hierárquicos, às normas e convenções 
sociais. Esforce-se para adaptar seu filho ao regime disciplinar da escola. As 
dificuldades encontradas poderão ser superadas em conjunto com os setores 
especializados do Colégio, com paciência, naturalidade, persistência e 
transparência.  

Acompanhe e estimule o progresso escolar do aluno, buscando estar 
presente, sempre que necessário, em qualquer dificuldade, para ajudá-lo com 
empenho e compreensão.  

Apóie as iniciativas e campanhas realizadas no Colégio.  
Participe da Associação de Pais e Mestres, entidade que presta significativo 

apoio à ação educacional realizada pelo CME-PMRR.  
 
15. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM)  
 

A Associação de Pais e Mestres – APM ou similar, pessoa jurídica de direito 
privado, é um órgão de representação dos Pais e Mestres do estabelecimento de 
ensino, sem caráter político partidário, religioso, racial e sem fins lucrativos, não 
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sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros, criada com a finalidade de 
colaborar para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência 
financeira escolar e, para a integração escola-comunidade. 
 

São atribuições da APM: 
 Acompanhar a constituição do Corpo Docente do Colégio, representá-

lo, contribuindo para o cumprimento de seus direitos e deveres; 
 Representar o Corpo Discente do Colégio, contribuindo para o 

cumprimento de seus direitos e deveres; 
 Mediar as propostas, negociações e apresentar sugestões para tomada 

de decisão, que envolvam a Comunidade do Colégio e que acarrete 
ônus a seus membros. 

 
16. NORMAS INTERNAS 
 

O Colégio Militar Estadual prima pelo desenvolvimento de atitudes e pela 
incorporação de valores, buscando assegurar a formação de um cidadão patriota, 
cônscio de seus deveres, direitos e responsabilidades, despertando no aluno o 
sentido de liberdade com responsabilidade, desenvolvendo as noções de limites e o 
respeito à individualidade de cada membro do Colégio Militar. 

O funcionamento do CME-PMRR é regido pelo disposto no Regimento Interno 
do Colégio Militar Estadual “CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES”, e demais 
regulamentos disponíveis para consulta no anexo deste Manual (Regulamento de 
Continência, Regulamento Disciplinar, Regulamento de Promoção e Regulamento 
de Uniformes). 
 
17. UNIFORME  
 

Todos os uniformes são de posse e uso obrigatório por todos os alunos do 
CME-PMRR, de acordo com o calendário de atividades estabelecido pelo Diretor do 
Colégio. Os uniformes previstos deverão ser adquiridos pelos interessados e possui 
um caráter formativo na vida do aluno. Sua descrição completa pode ser consultada 
no Regulamento de Uniformes (Portaria 002/2012-GCG, de 03 de fevereiro de 2012) 
em anexo. 

É vedado ao aluno ingressar nas dependências do CME-PMRR sem o uso do 
uniforme, exceto quando autorizado. 

 
“Os primeiros a zelarem pelo uniforme são os pais, ao observarem como os 

estudantes saem de casa. Não é permitida a entrada ou permanência no Colégio 
Militar de estudantes sem o uniforme regulamentar completo. O CME-PMRR não 
autoriza nenhuma variação do uniforme e não abre mão de seu uso”. 
 
18. APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL 
 

A apresentação individual é um dos pontos considerados de grande 
importância dentro do Colégio Militar, tendo em vista aspectos educacionais que 
preconizamos aos nossos alunos, tais como higiene, boa aparência, sociabilidade, 
postura, dentre outros. 

A apresentação individual do aluno engloba tanto o uniforme quanto a 
padronização do cabelo e adornos e devem ser mantidos dentro e fora do CME-
PMRR quando uniformizados. Os alunos que se encontrarem fora dos padrões de 
apresentação individual poderão ter sua entrada ou permanência vedada. 



 

15 

1. Segmento Masculino  
 

Padrão para corte de cabelo  
A revista de cabelo será realizada de acordo com o calendário elaborado pelo 

Comandante do Corpo de Alunos, nunca excedendo o intervalo de 20 (vinte) dias 
entre uma e outra. O corte padrão para o cabelo utilizar-se-á máquina nº 2 (dois) 
para as laterais e máquina nº 03 (três) ou correspondente em tesoura para a parte 
superior da cabeça, não sendo permitido o uso de topete ou franja. O cabelo deverá 
ser desbastado de forma que mantenha uma uniformidade crescente do pé ao topo. 
É vedado ao aluno raspar a cabeça. Na nuca, o cabelo não poderá ser acabado em 
linha reta ou de forma arredondada. As costeletas deverão ter o comprimento até a 
altura correspondente à metade do pavilhão auricular. Não será permitido tingir o 
cabelo com cores que destoem de sua cor natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: MANUAL DO ALUNO DE CM-EXÉRCITO 

2. Segmento Feminino  
 
Do penteado e corte de cabelo 

Admite-se o uso de cabelos com corte longo (com no máximo 30cm de 
comprimento, altura no meio das costas), médio ou curto (não ultrapassar a borda 
superior da gola da blusa do uniforme, presos com presilhas ou tiaras se 
necessárias). 

Nos casos de cabelos longos ou médios devem estar presos em coque com 
rede e liga para cabelo na cor preta, de modo que não haja fios soltos, tampouco 
sobressaindo à cobertura, não sendo permitido o uso de topete ou franja. 

É vedado tingir os cabelos com cores que destoem de sua cor natural. 
 

MÉDIO E LONGO PRESO COM RABO DE CAVALO 
 

  
 
 
 
 
 

 
MÉDIO E LONGO PRESO COM COQUE 

 
 
 
 
 
 
 

FONTE: MANUAL DO ALUNO DE CM-EXÉRCITO 
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CURTO 
 

Os cabelos curtos podem ser usados soltos, com todos os uniformes. É 
considerado cabelo curto, aquele que tiver o comprimento de até 02 (dois) 
centímetros acima da gola dos uniformes. O penteado pode ter franja, desde que 
não apareça quando com cobertura. 
 
 
 
 
 

 

FONTE: MANUAL DO ALUNO DE CM-EXÉRCITO 
 

Com o uniforme de Educação Física ou agasalho se faz necessário o uso dos 
cabelos presos, no estilo rabo-de-cavalo ou trança. 

Os penteados deverão ser feitos com uso de grampos simples, em cor que 
não contraste com a cor do cabelo, não sendo permitida a utilização de presilhas 
coloridas, metálicas ou douradas, bem como fivelas ou similares. É também 
permitido o uso de acessórios elásticos na cor preta. É permitido o uso de tiaras às 
alunas que apresentem cabelo curto, objetivando a redução de seu volume. Tal 
acessório deverá ser confeccionado em metal ou acrílico, na cor preta, lisa (sem 
enfeites, estampas, bordados ou relevos), sem brilho, com no máximo 4 mm de 
largura. Quando da utilização de algum tipo de cobertura, o acessório mencionado 
deverá ficar imperceptível. 

 
Da maquiagem e unhas 

A maquiagem discreta é permitida, sendo vedado o uso de cosmético em 
quantidade excessiva e/ou em cores vivas e contrastantes com a tonalidade da pele. 
Entende-se por cosmético e maquiagem, o batom e o esmalte de unhas, dentre 
outros. É proibido às alunas permanecerem com as unhas longas (após a falange 
distal) e com desenhos ou inscrições. 
 
Do uso de adornos 

É facultado às alunas o uso de brincos de metal ou acrílico, com ou sem 
pedras ou pérolas, observando o diâmetro máximo de 0,50 cm, sendo vedado o uso 
de brinco de argolas ou pingentes que ultrapassem o lóbulo da orelha, bem como o 
uso de piercings ou similares. Quando a aluna tiver mais de um furo por orelha, o 
brinco deverá ser utilizado no seu lóbulo, ficando vedado o uso de mais de um par 
de brincos. É vedado o uso de brincos pelo segmento masculino. 

 
É facultado o uso de um relógio de pulso desde que a pulseira seja na cor 

preta. É vedado o uso de joias, bijuterias, contas, miçangas ou patuás, salvo as já 
aqui especificadas, quando visíveis durante o uso do fardamento. 
 
19. CONTINÊNCIA  
 

No Colégio Militar a continência militar é adotada pelos alunos, quando 
uniformizados (ver Regulamento de Continência em anexo). 
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A continência é uma saudação militar e uma das maneiras de 
manifestar respeito e apreço aos seus superiores, pares, subordinados e símbolos. 
Algumas pesquisas indicam que a continência foi criada na época medieval, onde os 
cavaleiros, para identificarem-se aos seus superiores abriam a parte frontal de seu 
elmo, com um movimento similar ao de prestar continência. 

O gesto também indicava paz nestes tempos mais antigos, pois a mão 
no elmo sinalizava que o cavaleiro não possuía a intenção de sacar sua arma. 

Os alunos deverão prestar as continências regulamentares para os 
militares, servidores civis e colegas. 

 
20. ORDEM UNIDA  
 

A Ordem Unida se caracteriza por uma disposição individual e consciente 
altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos de 
uniformidade, sincronização e garbo militar. Deve ser considerada, por todos os 
participantes, instrutores e instruendos, comandantes e executantes, como um 
significativo esforço para demonstrar a própria disciplina e será aprendida ao longo 
do ano letivo. 
 

Porque a Ordem Unida faz parte do projeto pedagógico 
dos colégios militares?  
 

A Ordem Unida é mais um instrumento a serviço da educação integral, pois 
ao trabalhar exercícios de complexidade variada, exige uma integração entre as 
dimensões psicomotora, afetiva e cognitiva. 

A Ordem Unida desenvolve o espírito de corpo, a concentração, a disciplina e 
a coordenação, compondo um diferencial do ensino nos colégios militares.  
 
21. FREQUÊNCIA  
 

É obrigatória a frequência aos trabalhos escolares, isto é, a todas as 
atividades programadas para os alunos, inclusive, representações em solenidades 
cívico-militares, aniversário do Colégio Militar e Desfile cívico-militar de Sete de 
Setembro. 

Sempre que houver interesse do ensino ou da instrução do discente, poderão 
ser realizadas sessões, instruções ou atividades escolares em que a presença do 
aluno também será obrigatória, no CME-PMRR ou em outro local pré-determinado, 
nos contraturnos, feriados, pontos facultativos ou finais de semana. 
 

Regimento Interno do CME-PMRR 
Art. 149 A apuração da assiduidade do aluno será realizada 
com base nos registros do professor no seu respectivo 
componente curricular sendo obrigatória ao aluno, a 
freqüência mínima de 75% do total da carga horária do 
período letivo, para fins de promoção.  
§1º As faltas dos alunos não poderão ultrapassar a 25 % 
(vinte e cinco por cento) do cômputo geral das disciplinas. 
§2º Havendo justificativas para as faltas é gerado ao aluno 
faltoso, o direito de realizar a avaliação da aprendizagem da 
qual deixou de participar, nos termos amparados por lei. 
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22. ATRASOS  
 

A pontualidade é questão de disciplina pessoal e respeito aos compromissos. 
Os casos especiais que impliquem atrasos ou faltas às aulas devem ser 
encaminhados ao Comandante do Corpo de Alunos. Os alunos que chegarem ao 
Colégio Militar após as 07h00min (matutino) e às 13h00min (vespertino) serão 
considerados atrasados. 

Os atrasos não justificados nos dias de formaturas serão considerados como 
infração disciplinar. 

 
23. SAÍDAS ANTECIPADAS  
 

Somente serão permitidas saídas antecipadas com a presença dos 
responsáveis e com a devida autorização da Direção. Monitores de Alunos 
acompanharão os alunos aos portões do Colégio Militar para suas saídas fora do 
horário previsto.  

Os responsáveis só deverão solicitar saídas antecipadas de seus 
responsabilizados, por sérias motivações de ordem médica ou familiar, evitando, 
desta forma, que os alunos aleguem motivos fúteis para o não comparecimento às 
atividades cívico-militares previstas nas normas do Colégio Militar.  
 
24. FALTAS E ATESTADOS  
 

No caso do aluno estar impossibilitado de comparecer às aulas, é necessário 
que os responsáveis entrem em contato com o Comandante do Corpo de Aluno, se 
possível com antecedência, e em último caso, no mesmo dia da falta, ainda que por 
telefone.  

Depois de comunicada a falta, sua justificativa deverá ser entregue por 
escrito, pelo aluno ou responsável, no máximo 48 horas após a ocorrência. Findo 
este prazo, a justificativa não será mais considerada, inclusive, para a realização de 
avaliação em segunda chamada.  

O aluno deve obrigatoriamente justificar a sua falta, junto ao professor, na 
primeira oportunidade, quando faltar a quaisquer atividades de avaliação. Depois de 
justificada a falta a uma avaliação, o responsável não pode deixar de preencher o 
requerimento de solicitação de 2ª chamada e entregá-lo, em até 24 horas, ao 
Comandante do Corpo de Aluno.  
 
25. APARELHOS ELETRÔNICOS, CELULAR E OBJETOS PARTICULARES  
 

O Colégio Militar não se responsabiliza por celulares, objetos de valor ou que 
despertem a curiosidade, o interesse ou até a cobiça de terceiros. Por isso, cada 
aluno deve cuidar de sua mochila e de seu material. Recomenda-se a identificação 
de todo o material didático, facilitando dessa maneira seu reconhecimento pelo 
proprietário.  

É vedado o uso de aparelhos eletrônicos (Ipods, MP4 players, câmeras 
fotográficas, filmadoras de qualquer tipo, notebooks, netbooks, tablet, celulares ou 
similares) em sala de aula e dependências do CME-PMRR, ficando seu uso a 
critério da Coordenação Pedagógica dentro de sala quando em aula e Corpo de 
Aluno na área externa do Colégio. 
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26. ATRIBUIÇÕES DO COMANDANTE DO CORPO DE ALUNOS 
 

O comandante do Corpo de Alunos será um oficial da Polícia Militar e terá as 
seguintes atribuições: 

 Comandar o Corpo de Alunos e fazer cumprir as normas disciplinares; 
 Acompanhar e fiscalizar o serviço de monitoria; 
 Acompanhar o corpo discente durante as atividades curriculares e 

extracurriculares; 
 Coordenar as formaturas rotineiras e especiais do Colégio; 
 Levar ao conhecimento da Direção do colégio problemas inerentes à 

disciplina, bem como alterações na área administrativa; 
 Supervisionar, coordenar e controlar o Corpo Discente, no que se refere às 

atividades e instruções cívicas e militares; 
 Aplicar os princípios de justiça e disciplina, conforme estipulado no 

Regulamento Disciplinar. O comandante do CA contará com o apoio da 
Direção do CME-PMRR, caso necessite, ou em decisões que fujam da esfera 
de suas atribuições. 

 
 
 
27. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 

O serviço de Monitoria será exercido por Sargento PM da ativa da Polícia 
Militar, com as seguintes atribuições: 

 Fiscalizar, durante as formaturas, a apresentação pessoal dos alunos, bem 
como exercer o controle da freqüência escolar; 

 Acompanhar as turmas nas sessões práticas, participando como auxiliar, 
mediante solicitação do professor; 

 Auxiliar e acompanhar o desenvolvimento das atividades extraclasse; 
 Levar ao conhecimento do Comandante do Corpo de Alunos as 

reivindicações das turmas e os problemas de disciplina verificados; 
 Manter postura condizente com a função, dando exemplo de apresentação 

pessoal, organização e disciplina. 
 Auxiliar na aplicação dos princípios de justiça e disciplina, conforme 

estipulado no Regulamento Disciplinar. 
 Coordenar as turmas nas formaturas rotineiras e especiais do Colégio; 
 Levar ao conhecimento do Comandante do Corpo de Alunos os problemas 

inerentes à disciplina, bem como as alterações na área administrativa. 
 Repassar ao comandante do Corpo de Alunos as faltas ou atrasos de 

professores; 
 Investigar, registrar e providenciar para que sejam aplicadas as sanções 

previstas, quando necessária, resguardando ao aluno o pleno direito de 
defesa quando da ocorrência de qualquer fato contrário às normas de boa 
conduta, faltas, atrasos, etc.; 

 Acompanhar o início das aulas de Educação Física, verificando os atrasos, 
dispensas médicas, uniformidade dos trajes esportivos; 

 Providenciar o registro de acompanhamento médico do aluno, para fins de 
constatação de todas as alterações ocorridas quanto ao seu estado de saúde; 

 Acompanhar e fiscalizar as tarefas atribuídas aos alunos de conservação da 
limpeza das salas de aula, bem como das demais dependências do Colégio, 
fazendo com que todos assumam o compromisso pelo asseio geral do 
Colégio; 
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 Como órgão responsável pela comunicação entre Colégio e Família, cabe 
acompanhar diariamente a agenda do colégio do aluno. 

 
28. REGIME DISCIPLINAR  
 

A disciplina é a condição de sucesso, tanto na vida civil quanto na militar. 
Quando se lê na bandeira nacional a palavra ORDEM, compreende-se, em seu 
sentido mais amplo, a existência de leis, princípios, normas e valores que orientam a 
conduta do cidadão brasileiro na sociedade.  

O regime disciplinar tem por finalidade exercitar no aluno a prática de 
condutas compatíveis com as normas e valores do CME-PMRR, criando condições 
para que o desenvolvimento de sua personalidade se processe em consonância 
com os padrões éticos que a sociedade brasileira necessita.  

O objetivo maior é o desenvolvimento de uma disciplina consciente, ou seja, 
fazer o certo, porque é certo. A razão de ser disciplinado jamais deverá ser o medo, 
a presença de um superior ou de uma testemunha indesejada, mas a convicção de 
realizar o bem, o correto. 

 
 
29. COMPORTAMENTO DOS ALUNOS 
 
De acordo com o Art. 47 do Regulamento Disciplinar, em anexo, o comportamento 
do aluno deve ser classificado, de acordo com graus numéricos, observados os 
seguintes parâmetros: 
 
I - Excepcional - grau numérico: 9,01 a 10,00; 
II - Ótimo – grau numérico: 8,01 a 9,00; 
III - Bom – grau numérico: 7,00 a 8,00; 
IV - Regular – grau numérico: 5,00 a 6,99; 
V - Insuficiente – grau numérico: 3,00 a 4,99; 
VI - Incompatível – grau numérico: 0 a 2,99. 
 
Ao ser matriculado no Colégio, o aluno será cadastrado no Sistema Disciplinar do 
Corpo de Alunos do CME-PMRR conforme Regulamento Disciplinar. 

 
Das Recompensas 

 
As recompensas são utilizadas para valorizar e enaltecer os alunos que se 
destacam na vida escolar, seja por mérito disciplinar, intelectual, físico ou social. 
Sendo essas descritas nos Regulamentos Disciplinar, de Promoção e condecoração 
constantes no anexo deste manual. 
 
30. ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DE TURMA 

 
 São atribuições do chefe de turma do CME-PMRR: 
 Colocar a turma em forma por própria iniciativa, nos horários previstos 

ou determinados, cuidando para que isso não implique atraso para 
apresentação da mesma. O chefe de turma deverá ser o primeiro aluno 
a chegar ao local da formatura; 
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 Apurar as faltas verificadas na turma, nas formaturas do Batalhão 
Escolar e formatura geral, apresentando-as para o Sgt Monitor e 
informando- lhe, se possível, os motivos. Atentar para o preenchimento 
correto da papeleta de faltas; 

 Deslocar a turma em forma (fileira), passo sem cadência e em silêncio, 
salvo ordem em contrário, atentando sempre para todos os detalhes 
aprendidos na ordem unida; 

  Fiscalizar a entrada e a saída da turma na sala de aula, devendo esta 
ser em ordem na formação em fileira e em silêncio. Se a sala de aula a 
ser ocupada não estiver livre, a turma permanecerá no corredor 
aguardando o momento da entrada; 

  Realizar a apresentação da turma na chegada do professor, no lugar 
determinado e na hora fixada; 

  Lançar no canto inferior direito do quadro  o número dos alunos faltosos 
no tempo de aula; 

 Manter a turma a vontade em sala de aula, no intervalo entre duas aulas, 
permitindo a conversação em tom moderado, bem como a saída de 
alunos para satisfação de necessidades fisiológicas; 

 Entregar a papeleta de faltas ao Sargento Monitor, cuidando para que 
todas as alterações tenham sido lançadas corretamente; 

 Receber documentos destinados a turma, distribuí-los aos interessados 
recolhê-los, quando for o caso, para restituí-los a quem de direito, tudo 
dentro dos prazos estipulados; 

 Retransmitir ordens gerais aos alunos da turma, zelando pelo 
cumprimento das mesmas no que for de sua alçada; 

 Dar ciência ao monitor de alunos de todas as alterações ocorridas; 

 Dar conhecimento das presentes normas ao subchefe de turma, a quem 
cabe substituí-lo em todas as eventualidades em que estiver ausente; 

 Exigir perfeita correção de atitudes dos demais alunos da turma; 

 Procurar constituir-se num exemplo aos seus colegas, enquadrando-se 
nas normas e regulamentos do Colégio Militar, sem descuidar dos 
elevados princípios de educação o e moral. 

 
 

 
31. ATRIBUIÇÕES DO SUBCHEFE DE TURMA 
 
 São atribuições do Subchefe de turma do CME-PMRR. 
 Substituir o chefe de turma na sua ausência, devendo inteirar-se das 

atribuições normais da mesma;  
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 Auxiliar o chefe de turma na colocação da turma em forma, nos horários 
previstos ou determinados, a fim de evitar atraso para apresentação da 
mesma. 

 Zelar pela manutenção  da limpeza e conservação da sala de aula, 
fiscalizando-a nos intervalos e no final do turno; 

 Manter uma adequada disposição das carteiras; 

 Acionar os alunos para que se dirijam ao local de formatura, logo que 
tenham deixado o material na sala de aula, quando for o caso; 

 Providenciar, quando solicitado pelo professor o material necessário às 
aulas como canetas, apagadores, etc; 

 Recolher à Monitoria, diariamente, ao término das aulas, o material 
esquecido pelos alunos; 

 Informar ao Monitor qualquer dano material na sala que observe no início 
e no final da aula; 

 Acompanhar o Aluno, que esteja se sentindo mal na sala de aula, ao CA e 
informar ao Chefe de Turma e professor caso este não retorne para as 
Atividades Escolares. 
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ANEXO I 
(INSÍGNIAS MILITARES) 
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ANEXO I(INSÍGNIAS MILITARES) 
 

CONHEÇA A NOSSA HIERARQUIA 
 

OFICIAIS SUPERIORES 

 

                                                  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

OFICIAL INTERMEDIÁRIO                                OFICIAIS SUBALTERNOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRAÇAS ESPECIAIS 

Os alunos das Academias de Polícia Militar, futuros Oficiais, são denominados 
Alunos-Oficiais ou então Cadetes. Na escala hierárquica da Corporação são 
denominados “praças-especiais”. 

 

 

 

 

Comandante Geral 
PM 

Coronel PM Major PM Tenente - Coronel 
PM/BM 

Capitão PM Primeiro - Tenente 
PM/BM 

Segundo - Tenente 
PM/BM 

Aspitante PM/BM 

Cadete ou Aluno-Oficial, cada 
barra corresponde ao ano do 
Curso de Formação de Oficiais – 
CFO.  

Cadete 4º ano do CFO 
PM/BM 

Cadete ou Aluno-Oficial, cada 
barra corresponde ao ano do 
Curso de Formação de Oficiais 
– CFO.  
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PRAÇAS GRADUADOS DA POLÍCIA MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtenente 
PM/BM 

1º Sargento PM 
 
 
 

Cabo PM 

2º sargento PM 3º Sargento PM 

Soldado 1ª 
Classe PM 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
(UNIFORMES) 
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PORTARIA N° 002/2012 – GCG, de 03 de fevereiro de 2012. 

 

 

Estabelece à heráldica e os modelos padrões de 

uniformes do Colégio Militar Estadual “Cel PM 

Derly Luiz Vieira Borges” e dá outras 

providências. 

 
  O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA DE RORAIMA, no uso das 

atribuições de seu Cargo, e considerando o Decreto nº 0323-P de 22 de março de 2010, c/c o 

que preconiza o artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 081 de 10 de novembro de 2004, e 

de acordo com o estabelecido no Artigo 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº.  499, de 19 de julho de 2005, 

e ainda, a Lei Complementar nº 192 de 30 de setembro de 2011 que trata da criação do 

Colégio Militar Estadual, este Comando, 

 

RESOLVE: 

Art 1º. Aprovar a heráldica e os uniformes do Colégio Militar Estadual de Roraima, 

apresentadas pelos Policiais Militares, Major QOPM EVANDRO DA SILVA DIAS, Capitão 

QOPM ILMAR SOARES COSTA, 1º SGT QPPM MARIA LUCY SENA SILVA e SD PM 

OSCAR BORGES LUCAS, conforme constante nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

e X. 

Art 2º. O uso correto dos uniformes garante a boa apresentação individual e coletiva 

dos alunos do Colégio Militar Estadual de Roraima – CME-RR, contribuindo para o 

fortalecimento da disciplina e do conceito do educandário perante a opinião pública. 

Art. 3º. Constitui obrigação de todo aluno zelar por seus uniformes e por sua 

apresentação pessoal. 

Art. 4º. Fica facultado para o quadro de servidores do CME-RR, o uso da camisa 

modelo “gola Pólo”, na cor azul marinho, devendo este ser regulamentado pelo Diretor do 

CME-RR. 

Art 5º. As cores, tonalidades, texturas de tecidos, tipos, modelos são os constantes das 

especificações técnicas, conforme anexo, sendo vedada qualquer alteração, criação e inclusão 

de novos itens sem a devida análise desse Comando Geral.  

Art. 6.º As pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em comercializar o fardamento do 

CME-RR, deverão se cadastrar na direção do estabelecimento de ensino, devendo seguir 

rigidamente o artigo anterior. 

Art. 7º. Cabe ao Corpo Pedagógico e Administrativo do CME-RR exercer ação 

fiscalizadora junto aos alunos de modo a não permitir o uso inadequado destes uniformes. 

Art. 8º. Não é permitido usar ou sobrepor aos uniformes peças, artigos, insígnias ou 

distintivos de qualquer natureza, não previstos neste Regulamento. 

Art. 9º. É vedado aos alunos do CME-RR o uso de peças de uniformes das Forças 

Armadas, PMRR ou de outras Organizações Policiais Militares. 

Art. 10. Os alunos do CME-RR, conforme determinação do Diretor, deverá 

comparecer as solenidades militares, atos sociais e outras atividades do CME-RR com os 

uniformes previstos para cada ocasião. 

Art. 11. Os uniformes de que trata este Regulamento são de uso exclusivo dos alunos 

do CME-RR, enquanto possuírem esta condição. 



 

28 

Art. 12. Todas as peças classificadas deverão ser adquiridas pelos próprios 

interessados. 

 

 

Art. 13. O Diretor do Colégio Militar Estadual – CME-RR estabelecerá, através de 

documento interno, o calendário do uso de cada uniforme, conforme a necessidade e 

conveniência. 

§ 1º. Todos os uniformes são de posse e uso obrigatório por todos os alunos do CME-

RR, segundo cronograma estabelecido pelo Diretor da Unidade de Ensino. 

§ 2º. Os Uniformes 1A masculino e feminino, 1B feminino, 2B masculino e feminino, 

obrigatoriamente deverão ser composta por baixo da parte superior deste, da Camisa de malha 

branca, constante nos uniformes 3A masculino e feminino. 

 § 3º. Os Uniformes 1A masculino e feminino, 1B feminino, 2A masculino e feminino, 

2B masculino e feminino, deverão se utilizadas com a boina tipo grená ou com o boné na cor 

azul, conforme constante no anexo, segundo critérios estabelecidos pelo Diretor do CME-RR. 

Art. 14. Por proposta do Diretor do CME-RR a este Comando, os Uniformes dos 

discentes poderão ser modificados ou incluídos novos modelos, de acordo com a necessidade, 

conveniência e oportunidade.  

Art. 15. Publique-se a presente Portaria e seus Anexos, no Diário Oficial do Estado de 

Roraima e no Boletim Geral da PMRR, em obediência ao princípio da publicidade 

estabelecido no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Quartel do Comando Geral Gov. Ottomar de Sousa Pinto, 02 de janeiro de 2012. 

 

 

 

GLEISSON VITÓRIA DA SILVA – Coronel QOPM 

Comandante Geral da Polícia Militar de Roraima 
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HERÁLDICA DO BRASÃO DO COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE RORAIMA – CME-RR. 

BRASÃO DESCRIÇÃO 

 

METAL 

Altura: 5,5 cm 

Largura: 5,5 cm 

BORDADO 

Altura: 8,0 cm 

Largura: 8,0 cm 

 

 Circulo base na cor azul royal com borda 

amarelo ouro e escrições (COLÉGIO 

MILITAR ESTADUAL DE RORAIMA) 

em branco. 

 

 

 

Faixa decorativa amarelo ouro com borda e 

inscrição preta alusiva ao CEL PM 

DERLY LUIZ VIEIRA BORGES  nome 

dado a instituição. 

 

 

Brasão com borda amarelo ouro, cor vermelha 

no quadrante superior esquerdo, cor 

representativa de luta, azul celeste no 

quadrante superior direito, cor da bandeira 

da Polícia Militar de Roraima e branco no 

quadrante inferior, cor representativa da 

paz. 

 Bandeira de Roraima símbolo maior do estado 

localizada no quadrante superior esquerdo 

do brasão.  

 Garruchas cruzadas, símbolo representativo de 

policia militar no Brasil no quadrante 

superior direito. 

 

 

Livro com a pena - símbolo representativo do 

conhecimento e do registro. 

 

 
 

ANEXO X 
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ANEXO III 

REGULAMENTO DE CONTINÊNCIA 
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REGULAMENTO DE CONTINÊNCIA DO COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 
“Cel PM Derly Luiz Vieira Borges” 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - Este Regulamento tem por finalidade: 

I - estabelecer as honras, as continências e os sinais de respeito que os alunos do 

Colégio Militar Estadual - CME-PMRR prestam a determinados símbolos nacionais e 

as autoridades civis e militares; 

II - regular as normas de apresentação e de procedimentos dos alunos, bem como 

as formas de tratamento e a precedência entre os mesmos; 

Parágrafo Único - As prescrições deste Regulamento aplicam-se às situações 

diárias da vida do aluno, estando o mesmo nas dependências do Colégio Militar ou 

em sociedade, nas cerimônias e solenidades de natureza militar ou cívica. 

TÍTULO II 
DOS SINAIS DE RESPEITO E DA CONTINÊNCIA 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

Art. 2º - Todo aluno, em decorrência de sua condição, obrigações, deveres, direitos 

e prerrogativas, estabelecidos em todas as legislações internas do CME-PMRR, 

deve tratar sempre: 

I - com respeito e consideração todos os militares da PMRR, do CBMRR, bem como 

todos os servidores; 

II - com respeito e disciplina aos anos mais antigos; 

III - com afeição e camaradagem seus colegas dos anos; 

IV - com bondade, dignidade e urbanidade os alunos de curso mais modernos; 

§ 1º - Todas as formas de saudação militar, os sinais de respeito e a correção de 

atitudes caracterizam, em todas as circunstâncias de tempo e lugar, o espírito de 

disciplina e de apreço existente entre os integrantes do CME-PMRR; 

§ 2º - As demonstrações de respeito, cordialidade e consideração, que são 
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praticadas pelos alunos do CME-PMRR para com os militares da PMRR, são 

estendidas também aos Integrantes das Polícias Militares de outros Estados, Forças 

Armadas, Corpo de Bombeiros Militares e as Nações Estrangeiras. 

Art. 3º - O aluno manifesta respeito e apreço aos militares, servidores civis e 

colegas: 

I - pela continência; 

II - dirigindo-se a eles ou atendendo-os, de modo disciplinado; 

III - observando a antiguidade dos cursos;  

IV - por outras demonstrações de deferência. 

§ 1º- Os sinais regulamentares de respeito e apreço entre o corpo discente 

constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução e contínua exigência. 

§ 2º - Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as situações e 

atividades inerentes ao CME-PMRR. 

 

CAPÍTULO II 
Dos Sinais de Respeito 

Art. 4º - Quando um aluno deslocar junto de um militar deve o discente dar a direita 

ao superior. 

Art. 5º - Quando os alunos se deslocam em dois ou mais o militar fica ao centro.  

Art. 6º - Quando encontrar um militar num local de circulação, o aluno saúda-o e 

cede-lhe o melhor lugar. 

Art. 7º - Para falar a um militar, professor, funcionário civil e autoridades em geral, o 

aluno sempre emprega o tratamento “Senhor” ou “Senhora”; 

§ 1º - Para falar formalmente ao Diretor do CME-PMRR, emprega-se o tratamento 

“Senhor Diretor”; 

§ 2º - Os alunos do CME-PMRR poderão usar entre si o tratamento “você”, 

respeitando as precedências de antiguidades de cada ano; 
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§ 3º - Quando dois ou mais alunos forem conversar simultaneamente com um militar, 

os alunos dos anos mais modernos deverão esperar os mais antigos serem 

atendidos. Quando não for simultâneo, deverá prevalecer a ordem de chegada. 

Art. 8º - Todo aluno, quando chamado por um militar, professor, funcionário civil e 

autoridades em geral, deve atendê-los o mais rápido possível, apressando o passo 

quando em deslocamento. 

Art. 9º - Nas solenidades ou eventos em ambientes fechados devem, os alunos dos 

anos mais modernos, observar a precedência dos mais antigos quanto aos lugares 

para assento, dando-lhes a preferência. 

§ 1º - Os alunos dos anos mais antigos devem corrigir com urbanidade e disciplina 

as turmas mais modernas. 

§ 2º - A precedência e a antiguidade entre os anos não podem ser dispensadas, 

devendo prevalecer em todas as situações. 

Art. 10 - Sempre que um aluno precisar sentar-se ao lado de um militar, deve pedir-

lhe licença. 

CAPÍTULO III 
Da Continência 

Art. 11 - A continência é a saudação prestada pelo aluno e pode ser individual e de 

tropa. 

§ 1º - A continência é impessoal; visa à autoridade e não a pessoa. 

§ 2º - A continência parte sempre do aluno para autoridade. 

§ 3º - São elementos essenciais da continência individual: atitude, gesto e duração, 

variáveis conforme a situação do executante: 

a) Atitude - postura marcial e comportamento respeitoso e adequado às 

circunstâncias e ao ambiente. 

b) Gesto - conjunto de movimentos do corpo, braços e mãos. 

c) Duração - o tempo durante o qual o aluno assume a atitude e executa o gesto 

acima referido. 
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Art. 12 - Tem direito à continência: 

I - a Bandeira Nacional: 

a) ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica; 

b) por ocasião de incorporação ou desincorporação nas formaturas; 

c) quando conduzido por tropa ou por contingente de Organização Militar; 

d) quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou 

por organização civil, em cerimônia cívica. 

II - o Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica; 

III - Presidente e Vice-Presidente da República, bem como Governadores dos 

Estados, Distrito Federal e Ministros de Estado; 

IV - os militares da ativa, da reserva ou reformados (se reconhecidos ou 

identificados) da PMRR e Co-irmãs; além das Forças Armadas (inclusive 

estrangeiras) e Corpos de Bombeiros Militares; 

V - os integrantes do Corpo pedagógico e administrativo do CME-PMRR; 

VI - a tropa quando formada. 

Art. 13- O aperto de mão é uma forma de cumprimento que o militar pode conceder 

ao aluno. 

Parágrafo Único - O aluno não deve tomar a iniciativa de estender a mão para 

cumprimentar o militar, mas se o militar estender a mão, o aluno não pode recusar o 

cumprimento. 

Art. 14 - O aluno deve responder com saudação análoga quando ao cumprimentar o 

militar, este, além de retribuir a continência fizer uma saudação verbal. 

SEÇÃO I 
Do Procedimento normal 

Art. 15 - A continência individual é a forma de saudação que o aluno isolado, quando 

uniformizado, com ou sem cobertura deve aos símbolos, às autoridades e a tropa 

formada. 
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Parágrafo Único - A continência individual é ainda a forma pela qual os alunos se 

saúdam mutuamente. 

Art. 16 - O aluno ao ver o militar pela primeira vez ao dia deverá fazer a continência 

para saudá-lo. 

Art. 17 - A continência individual que trata o artigo anterior deverá ser feita da 

seguinte maneira: 

I- aluno parado e superior deslocando: 

a) posição de sentido, frente para o superior, leva a mão ao lado direito da fronte; a 

mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os 

dedos unidos e distendidos; o braço sensivelmente horizontal, formando um ângulo 

de 45º graus com a linha dos ombros; olhar franco e naturalmente voltado para o 

superior. Para desfazer a continência, baixa a mão em movimento enérgico, 

voltando à posição de sentido. 

b) A continência é feita quando o superior atinge a distância de três passos e 

desfeita um passo depois que o mesmo ultrapassar o aluno. 

II- aluno deslocando-se e superior parado ou deslocando-se em sentido contrário: 

- Se estiver deslocando em passo normal, o aluno fará a continência a três passos 

do superior, encarando-o com o olhar franco, desfazendo a continência um passo 

depois. 

III - aluno, deslocando-se alcança e ultrapassa o superior que se desloca no mesmo 

sentido: 

- O aluno ao alcançar o superior, faz a continência, encarando-o com o olhar franco 

e natural, após três passos desfaz o movimento. 

IV - aluno, deslocando-se é alcançado e ultrapassado pelo superior que se desloca 

no mesmo sentido: 

- Ao ser alcançado, o aluno faz a continência e a desfaz quando o superior tiver 

afastado um passo. 
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Art. 18 - O aluno quando estiver com as duas mãos ocupadas, faz à continência 

tomando posição de sentido, frente voltada para a direção perpendicular à do 

deslocamento do superior.  

§ 1º - Quando apenas uma das mãos estiver ocupada, a mão direita deve estar livre 

para executar a continência. 

§ 2º - O militar em deslocamento, quando não puder corresponder à continência por 
estar com as mãos ocupadas, faz vivo movimento de cabeça. 
Art. 19 - Em se tratando do Diretor do CME-PMRR, a continência que trata o Art. 16, 
deverá ser realizada com o aluno parado, como prescreve o inciso I, alínea “a” do 
art. 17. 
Art. 20 - A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou da noite e não 
pode ser dispensada. 
Art. 21 - Quando em trajes civis, o aluno deve tomar a seguinte postura: 
I - nas cerimônias militares de hasteamento ou arriamento da Bandeira, assim como 
execução do Hino Nacional, o aluno deve tomar a posição de sentido. 
II - dentro das Unidades Militares, o aluno estando em traje civil, deverá tomar 
apenas a posição de sentido quando da sua apresentação, que corresponderá à sua 
continência. 
Art. 22- Ao encontrar um superior fora da Organização Militar o aluno deverá 
cumprimentá-lo com uma saudação verbal, de acordo com as convenções sociais. 
Parágrafo Único - Se o aluno avistar um superior fora da Organização Militar e este 
estiver distante, o cumprimento deverá ser feito com um aceno de cabeça. 
 

SEÇAO II 
Do Procedimento em Outras Situações 

Art. 23 - Todo o aluno faz auto para a continência à Bandeira Nacional, ao Hino 

Nacional e ao Presidente da República. 

§ 1º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia religiosa, o aluno 

participante da cerimônia não faz a continência individual, permanecendo em atitude 

de respeito.  

§ 2º - Quando o Hino Nacional for cantado, o aluno ou a tropa presente não faz a 

continência, nem durante a sua introdução, permanece na posição de sentido até o 

final da sua execução. 

§ 3º - Quando o Hino Nacional for cantado em cerimônia militar ou cívica, realizada 

em ambiente aberto, o aluno que não estiver em forma volta-se para o regente da 

banda, precedendo ao canto na posição de sentido. 

§ 4º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia à Bandeira ou ao Presidente 
da República, o militar volta-se para a Bandeira ou para o Presidente da República. 
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§ 5º - Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia militar ou cívica, realizada 
em ambiente fechado, o aluno volta-se para o principal local da cerimônia e faz a 
continência. 
Art. 24 - Todo aluno é obrigado a reconhecer o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, o Governador e Vice-Governador do Estado, o Comandante Geral e o 
Subcomandante Geral da PMRR, Comandante Geral e o Subcomandante Geral do 
CBMRR, o Diretor do CME-PMRR e os demais Militares que integram o Colégio 
Militar Estadual. 
Parágrafo Único - Todo aluno deve saber identificar as insígnias dos postos e 
graduação das Corporações Militares do Estado. 
Art. 25 - O aluno fardado descobre-se ao entrar em um lugar coberto. Nos saguões e 
corredores os alunos deverão permanecer com sua cobertura. 
Art. 26 - Quando um aluno deslocar a uma Unidade da PMRR ou CBMRR, para 
tratar de assunto particular, deverá apresentar-se ao comandante da Guarda para 
dizer o motivo de sua visita. 
Parágrafo Único - Se o aluno for a qualquer Organização Militar das Forças Armadas 
para tratar de assuntos particulares deve proceder conforme o Art. 26. 

CAPÍTULO IV 
Da Apresentação 

Art. 27 - O aluno, para se apresentar a um militar, aproxima-se deste até a distância 
do aperto de mão; toma a posição de “sentido”, faz a continência individual como 
prescrita neste Regulamento e diz, em voz audível: “ALUNO DO CME, NÚMERO, 
SEU NOME, ANO E TURMA A QUE PERTENCE” (EX: ALUNO DO CME, NÚMERO 
10, FÁBIO, DO 6º ANO “A”); desfaz a continência, diz o motivo da apresentação, 
permanecendo na posição de “Sentido” até que lhe seja autorizado tomar a posição 
de “Descansar” ou de “À vontade”. 
§ 1º - Se exercer alguma função (como chefe ou subchefe de turma), após o nome 
deverá dizê-la falando em seguida o ano/série a que pertence (EX: CHEFE DE 
TURMA, APRESENTO A TURMA COM OU SEM ALTERAÇÃO). 
Art. 28 - Se o militar estiver em seu Gabinete ou sala de trabalho ou em outro local 
coberto, o aluno deverá parar na porta, tomar posição de sentido e pedir permissão 
para adentrar ao recinto. Em seguida, deve retirar a cobertura e aproximando do 
militar procede à apresentação individual regulamentar. 
§ 1º - Se o aluno estiver de bibico, retira-o prendendo-o no cinto ao lado direito do 
corpo. 
§ 2º - Se o aluno estiver de boina, gorro com pala ou quepe, retira a cobertura 
segurando-a com a mão esquerda, sob o braço, presa à lateral do corpo à altura da 
cintura, com o brasão voltado para frente. 
Art. 29 - Para se retirar da presença de um militar, o aluno faz-lhe continência 
individual, e pede permissão para se retirar; Concedida a permissão, faz “Meia 
Volta” e rompe macha com o pé esquerdo. 
Art. 30 - Antes de começar qualquer aula ou instrução o chefe de turma ou mais 
antigo deve apresentar a turma para o instrutor ou professor. 

CAPÍTULO V 
Da Continência da Tropa 

Art. 31 - Para efeito de continência, considera-se tropa a reunião de dois ou mais 
alunos devidamente comandados. 
Art. 32 - Têm direito à continência da tropa: 
I - a Bandeira Nacional; 
II - os oficiais da PMRR ou CBMRR (mesmo em trajes civis – quando identificados); 
III - outra tropa quando formada. 
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Art. 33 - No período compreendido entre as 18h00min e às 06h00min do dia 
seguinte, a tropa apenas presta continência a Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, 
ao Presidente da República e a outra tropa. 
Parágrafo Único - Excetuam-se as guardas de honra que prestam continência a 
autoridades e a outra tropa formada, nas condições acima mencionadas. 
Art. 34 - A tropa em forma e parada, quando da passagem de outra tropa, volta-se 
para ela e toma a posição de sentido. 
Art. 35 - Uma tropa a pé firme presta continência à Bandeira Nacional, à outra tropa 
formada e às autoridades, executando os seguintes comandos: 
I - na continência a oficiais: 
- o comandante da tropa comanda “Sentido” e faz a continência individual para 
saudá-lo. 
II - na continência a outra tropa comandada por militar:- O comandante da tropa 
comanda “Sentido”, volta à frente da tropa para a direção da outra e no momento da 
passagem do comandante desta presta-lhe a continência individual. 
 
Art. 36 - O pelotão em deslocamento faz continência executando o seguinte 
comando: 
I - “Pelotão (seção) Sentido! Olhar a Direita (Esquerda)”; sendo que depois que a 
testa ultrapassar a autoridade em cinco passos comanda “Olhar Frente”. 
II - Se for em desfile os comandantes dos pelotões, à distância de dez passos da 
autoridade: “Pelotão Sentido! Olhar a Direita (Esquerda)”; logo que a testa do 
pelotão tenha ultrapassado dez passos da autoridade ou Bandeira, comanda: “Olhar 
Frente”. 
Art. 37 - Quando um pelotão se encontrar em instrução fora da sala de aula, as 
continências de tropa são dispensáveis, cabendo, no entanto, ao chefe de turma ou 
mais antigo, prestar a continência a todo superior que dirigir ao local onde se 
encontra essa tropa. 
Parágrafo Único - No caso de um militar dirigir-se pessoalmente a um dos 
integrantes desse pelotão, este lhe presta continência regulamentar. 
Art. 38 - Os alunos deverão aguardar em sala a chegada do respectivo 
professor/instrutor, sendo que o Subchefe de Turma deverá informar a Coordenação 
Pedagógica a falta deste professor/instrutor, decorrido o prazo de 05 (cinco) minutos 
de espera em sala de aula. 

CAPÍTULO VI 
Da Passagem de Chefias, Cargos ou Funções 

Art. 39 - Os designados para o exercício de qualquer Chefia, Cargo ou Função 
deverão obedecer às seguintes prescrições quando da passagem dessas 
atribuições: 
§ 1º - Os alunos substituídos, postados à esquerda, lado a lado, na posição de 
sentido, frente à Tropa e perante a autoridade que preside a cerimônia, proferem as 
seguintes palavras: 
a) o substituído – “Entrego a Chefia (Cargo ou Função) do (a) (segmento em que 
atua), ao aluno (nome)”; 
b) o substituto – “Assumo a Chefia (Cargo ou Função) do (a) (seguimento em que irá 
atuar).  
§ 2º - Após a passagem da Chefia (Cargo ou Função), os alunos fazem frente um 
para o outro e prestam a continência individual, voltando logo após à posição inicial. 

CAPÍTULO VII 
Da Bandeira Nacional 

Art. 40 - A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou 
da noite. 
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§ 1º - Normalmente, em nossas Organizações Militares Estaduais, faz-se o 
hasteamento no mastro principal às 07h00min e o arriamento às 18h00min ou ao 
pôr-do-sol. Em Unidade Escola este hasteamento é realizado no momento da 
formatura matinal. 
§ 2º - No dia 19 de novembro, como parte dos eventos comemorativos do Dia da 
Bandeira, ela será hasteada em ato solene às 12h, de acordo com os cerimoniais 
específicos para esta solenidade. 
§ 3º - Quando permanecer hasteada durante a noite, a Bandeira Nacional deve ser 
iluminada. 
Art. 41 - Quando várias Bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a 
Bandeira Nacional é a primeira a atingir o topo e a última a dele descer, sendo 
posicionada na parte central do dispositivo. 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 42 – todos os alunos novatos matriculados no Colégio Militar Estadual prestarão 
o “compromisso do aluno” com os seguintes dizeres e obedecendo aos comandos:  

I- O comandante do grupamento comanda: grupamento! sentido! Para o 

compromisso! apresentar arma! (em seguida todo o grupamento profere, em uma só 

voz, ao compromisso) 

“Ao ingressar no Colégio Militar Estadual, e perante seu nobre 

estandarte, assumo o compromisso de cumprir, com 

honestidade, meus deveres de aluno, de ser bom filho, de ser 

disciplinado e de cultivar as virtudes morais para tornar-me 

herdeiro de suas tradições e honrado cidadão de meu Estado 

e minha Pátria”. 

II- Ao final do compromisso será dado o comando de descansar arma. 

 

Art. 43 - Os casos não tratados neste Regulamento aplicar-se-á subsidiariamente o 

Regulamento de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar Das 

Forças Armadas. 

Art. 44 - Os casos omissos serão solucionados pelo Diretor do CME-PMRR. 

 

Boa Vista-RR, 20 de fevereiro de 2012. 

 
 

EVANDRO DA SILVA DIAS - MAJ QOCPM 
Diretor do CME-PMRR 
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REGULAMENTO DE PROMOÇÃO 
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REGULAMENTO PARA PROMOÇAO AOS POSTOS DA HIERARQUIA ESCOLAR E 
CONDECORAÇÕES DO CME-PMRR 

 
CAPITULO I 

INTRODUÇÃO 
Art. 1º - O Regulamento para Promoção aos Postos da Hierarquia Escolar e 
Condecorações do CME-PMRR, traduzem os critérios e métodos das promoções 
aos Postos da hierarquia no CME-PMRR afetos exclusivamente ao Corpo de 
Alunos, visando destacar aqueles que se sobressaem aos demais, dando-lhes 
incentivos, direitos e deveres decorrentes das promoções galgadas. 
Art. 2º - As promoções têm como principal objetivo destacar os alunos que se 
sobressaem aos demais, pelas suas notas e comportamento, incentivando-os ao 
aperfeiçoamento das virtudes estudantis e liderança, e ao mesmo tempo, servindo 
de exemplo àqueles que queiram melhorar em seus estudos e sua formação. 
 

CAPITULO II 
DO CORPO DISCENTE 

Art. 3º - O Corpo Discente é constituído pelos alunos (as) matriculados (as) no CME-
PMRR para cada ano letivo previsto, distribuído em Companhias e pelotões que 
formarão o Corpo de Alunos. 

CAPITULO III 
DA SITUAÇÃO HIERARQUICA DOS ALUNOS 

Art. 4º  - O Colégio Militar Estadual da Polícia Militar de Roraima – CME-PMRR, 
sendo um estabelecimento de Ensino da Polícia Militar de Roraima, tem seu alicerce 
estruturado na educação e na hierarquia e disciplina militar aplicáveis aos discentes 
do colégio. 
§ 1º - Para efeito de hierarquia, os alunos das séries/anos mais adiantadas tem 
precedência sobre os demais. Os alunos detentores de postos tem precedência no 
seio de suas turmas no âmbito do Batalhão Escolar. 
§ 2º - A promoção aos diversos graus de hierarquia escolar constitui uma 
recompensa pela aplicação nos estudos e correto procedimento do aluno, visando 
ainda estimular e destacar os discentes. 

CAPITULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DO BATALHÃO ESCOLAR 

Art. 5º - O Corpo de Alunos do CME-PMRR organizar-se-á, para fins de 
apresentação em Cerimônias Cívico-Militar e Formaturas Solenes, em um Batalhão 
Escolar com a seguinte composição: 

1. Banda 

2. Comandante do Batalhão; 

3. Subcomandante do Batalhão 

4. Estado-Maior do Batalhão; 

5. Guarda-Bandeira; 

6. Batalhão Escolar – por Subunidades e por pelotões. 

CAPITULO V 
DAS PROMOÇÕES 

Art. 6º - As promoções são atribuições do Comandante do CME-PMRR, por 
indicação do Comandante do Corpo de Alunos, sendo publicadas em documento 
interno do CME-PMRR. 
Art. 7º - As promoções são efetuadas em solenidade no 1º Bimestre do ano escolar 
seguinte, tendo validade até a data da próxima promoção. 
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Art. 8º - Só podem concorrer às promoções os alunos que, no ano considerado, 
satisfaçam as condições abaixo: 

1. Tenham realizado todas as verificações programadas; 

2. Estejam no mínimo no comportamento ÓTIMO (8,01 a 9); 

3. Possuam frequência igual ou superior a 80% às aulas; 

4. Obtenham média final anual igual ou superior a 8,0 (oito inteiros); 

5. Para obter a nota do item 4, exclui-se as disciplinas de Artes, Educação Física, 

Educação Básica Militar e Ensino Religioso. 

6. Para promoção do ano de 2014 ano base 2013, os alunos que não tenham 

participado de recuperação na prova bimestral em qualquer disciplina. 

7. Nos anos seguintes os alunos não poderão participar de recuperação bimestral 

em qualquer disciplina. 

 

Art. 9º - Após analisado os critérios do artigo 8º e não sendo preenchidas todas as vagas, as 

demais serão preenchidas pelos alunos que satisfaçam os seguintes critérios, 

respectivamente: 

I –  Recuperação bimestral em até 01(uma) disciplina; 

II –  Recuperação bimestral em até 02(duas) disciplinas; 

Art. 10 - A nota para a promoção será calculada, com aproximação até centésimo, 
atendendo aos requisitos do Art. 8o, da seguinte forma: 

a) Nota global do ano (NGA),  
b) Nota de comportamento (conceito do Cmt. Corpo de Alunos), 
c) Somadas e divididas por 2; 
 

Art. 11 - A classificação para as promoções é apreciada dentro do ciclo de cada 
ano/série, independente do sexo, de acordo com o capítulo VI para o respectivo 
posto. 
 

Art. 12  - Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios, na sequência: 

I- Maior Grau de Comportamento  

II- Maior Nota Global do Ano: 

a) Maior média de Português do ano anterior; 

b) Maior média de Matemática do ano anterior; 

III- Maior Idade. 

 

Art. 13 - O Quadro de Acesso para as promoções e agraciamento com medalhas 
será elaborado pela Comissão de Promoção de Alunos (CPA), composta dos 
seguintes membros: 
 

I- Diretor/Comandante do Colégio da Polícia Militar – presidente; 

II- Comandante do CA – membro nato; 

III- 03 (três) membros designados dentre os monitores do CA. 

 
Art. 14 - Os alunos investidos nos graus de hierarquia escolar perdem essa honraria 
quando: 

I. Por atos de indisciplina, ingressarem no comportamento “BOM”; e 
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II. Por falta disciplinar GRAVE, a critério do Diretor/Comandante do CME-PMRR, 

sejam julgados incompatíveis com a condição de aluno promovido. 

 

Parágrafo único - A perda da honraria de que trata o inciso II será considerada como 
critério de desempate, no caso de nova promoção do aluno. 
Art. 15 - Os alunos que perderem o posto ou a graduação, só poderão se reabilitar 
no ano seguinte. 
 

Art. 16 - A entrega das insígnias correspondentes aos Graus da Hierarquia escolar 
será feita em Solenidade do CME-PMRR. 
 

CAPITULO VI 
DA ESCALA HIERÁRQUICA ESCOLAR 

 

Art. 17 - Os Postos e Graduações da Escala hierárquica escolar serão preenchidos 
obedecendo aos critérios, por ano/série e vagas, conforme o quadro abaixo 
discriminado:  
 

ENSINO SÉRIE POST/GRAD 
EFETIVOS 

(%) 
EFETIVO 
PRONTO 

FUNÇÃO 

MÉDIO 

3ª 

Coronel 1 aluno (a) Cmt Btl Esc 

Ten Cel 1 aluno (b) SCmt Btl Esc 

Major 1 aluno (b) Cmt Cia 3ª Cia Al 

Major 4 alunos (b) EM/Btl Esc 

Major 1 aluno (b) P. Bandeira 

Capitão 1 aluno (b) Porta-estandarte 

1º Tenente 3 alunos (b) Oficial subalterno 

2ª 

Major 1 aluno (a) Cmt Cia 2ª Cia Al 

Capitão 2 alunos (b) SubCmt Cia 2ª Cia Al 

1º Tenente 4% (c) Oficial subalterno 

2º Tenente 6% (c) Oficial subalterno 

1ª 

Capitão 1 aluno (a) Cmt Cia 1ª Cia Al 

1º Tenente 1% (c) SubCmt Cia 1ª Cia Al 

2º Tenente 1% (c) Oficial subalterno 

Asp 1% (c) Praça especial 

Subtenente 3% (c) Praça Auxiliar 

1º Sargento 4% (c) Praça Auxiliar 

FUNDAMENTAL 

9º 

1º Tenente 1 aluno (a) 
Cmt Cia 9ª Cia Al 
(Cmt 

Gpt Ens Fundamental) 

2º Tenente 1% (c) 
SubCmt Cia 9ª Cia Al 
e 

Oficial subalterno 

Asp 2% (c) Praça especial 

Subtenente 1% (c) Praça Auxiliar 

1º Sargento 2% (c) Praça Auxiliar 

2º Sargento 4% (c) Praça Auxiliar 

8º 

2º Tenente 1 aluno (a) Cmt Cia 8ª Cia Al 

Asp 1% (c) SubCmt Cia 8ª Cia Al 

Subtenente 1% (c) Praça Auxiliar 
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1º Sargento 2% (c) Praça Auxiliar 

2º Sargento 3% (c) Praça Auxiliar 

3º Sargento 3% (c) Praca Auxiliar 

7º 

Asp 1 aluno (a) Cmt Cia 7ª Cia Al 

Subtenente 1% (c) SubCmt Cia 7ª Cia Al 

1º Sargento 1% (c) Praca Auxiliar 

2º Sargento 2% (c) Praca Auxiliar 

3º Sargento 3% (c) Praca Auxiliar 

Cabo 3% (c) Praca Auxiliar 

6º 
3º Sargento 1 aluno (d) Cmt Cia 6ª Cia Al 

Cabo 1 aluno (d) SubCmt Cia 6ª Cia Al 
 
OBSERVAÇÃO: 

a. O aluno de maior grau de promoção no ano; 
b. Os alunos de maior grau de promoção, dentre os classificados do 2º 

lugar(inclusive)em diante, até o efetivo determinado; 
c. Dentro do percentual estabelecido, os alunos seguintes de maior grau 

de promoção; 
d. Somente os alunos classificados em primeiro e segundo lugar no 

processo seletivo. 
 
Parágrafo Único. Os demais alunos que não forem promovidos, serão considerados 
Soldados Alunos para efeito de composição do Batalhão Escolar. 

CAPITULO VII 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS DETENTORES DE POSTOS E 

GRADUAÇÕES 
Art. 18- São Direitos dos Alunos promovidos: 

I. O uso das insígnias correspondentes a seus Postos e graduações; 

II. A precedência entre os demais alunos nas Formaturas Solenes, 

Representações e Escalas de Serviços; 

III. O deslocamento fora de forma, individualmente, para os Alunos detentores 

dos Postos de Oficial Superior; 

IV. Ficar fora de forma, à frente a sua turma, quando a mesma estiver sendo 

comandada pelo chefe de turma e receber a apresentação da mesma; 

V. Nas solenidades cívico-militares, as diversas frações que compõem o Batalhão 

Escolar poderão ser comandadas pelos alunos promovidos, de acordo com os 

respectivos postos e graduações a critério do CA.  

Art. 19 - São deveres dos Alunos promovidos: 

I. Cooperar na instrução militar e na educação física, quando necessário; 

II. Auxiliar o Comando, parcialmente pelo exemplo, na disciplina geral dos 

alunos, na manutenção do asseio das dependências e na conservação dos 

bens do CME-PMRR; 

III. Dar apoio aos demais colegas na solução de problemas relacionados ao 

Colégio; 

IV. Manter Comportamento exemplar próprio a seu posto ou graduação; 

V. Zelar com maior empenho pela boa reputação do CME-PMRR; 
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VI. É dever dos alunos promovidos usarem, sempre que uniformizados, as 

insígnias e divisas às quais fazem jus. 
 

CAPITULO VIII 
DAS CONDECORAÇÕES 

Art. 20 - Além das promoções, o aluno do CME fará jus as seguintes condecorações: 

I - Alamar,  

II – Certificado Mérito Desportivo e Cultural 

III – Medalha de Mérito Intelectual Categoria “Bronze”, “Prata” e “Ouro” 

IV – Medalha de Honra ao Mérito  

Art. 21 – Será concedido o uso do alamar aos alunos que obtiverem média geral no bimestre 

igual ou superior a 8,50 (oito vírgula cinquenta), bem como, não ter nenhuma média em 

disciplina isolada inferior a 8,00 (oito inteiros), não podendo ter sido submetido a avaliação 

de recuperação bimestral em qualquer disciplina e devendo estar no mínimo no 

comportamento BOM. 

§ 1º. Para o ano de 2013, os alunos que não tenham participado de recuperação na prova 

bimestral em qualquer disciplina. 

§ 2º. Perderá o direito de usar a honraria o aluno que cometer qualquer ato de indisciplina 

de natureza Grave ou Gravíssima. 

§ 3º. Ao receber o próximo boletim bimestral, se o aluno tiver alcançado as médias 

estipuladas, manterá o uso do alamar enquanto perdurar esta situação. E o aluno que 

adquirir o direito, tornando-se alamar no bimestre em curso, fará jus ao uso em formatura 

de entrega de alamares. 

Art. 22 - Fará jus ao Certificado de Mérito Desportivo e Cultural o aluno que representar o 

CME-PMRR com destaque em eventos desportivos e culturais, servindo assim de exemplo a 

ser seguido pelos seus pares e contribuindo para o desenvolvimento da prática desportiva e 

cultural dentro do Colégio Militar. 

 

Art. 23 - Farão jus as Medalha de Mérito Intelectual Categoria “Ouro”, “Prata” e “Bronze” os 

alunos que ao final do ano letivo, após feita a classificação geral de notas se classificarem em 

1º, 2º e 3º lugar respectivamente, obedecendo-se os critérios abaixo: 

I –  Media global da maior para a menor; 

II – Não ter participado de avaliação de recuperação bimestral em qualquer 

disciplina; 
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III – Possuir mais de 80% de frequência escolar. 

 

§ 1º. São critérios de desempate: 

I -  Maior media global em português,  

II -  Maior media global em matemática,  

III - Maior idade. 

 

§ 2º. As medalhas de mérito intelectual Categoria “Ouro”, “Prata” e “Bronze” serão 

entregues ao final de cada ano letivo, em solenidades a serem marcadas pela Direção do 

Colégio. 

§ 3º. O uso da honraria no uniforme do Caput deste artigo se dará somente durante o ano 

letivo seguinte em que ela foi conferida. 

Art. 24 - Fará jus à Condecoração de Honra ao Mérito Escolar os alunos formandos do 9º ano 

do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio que tiverem sido condecorados nos seus 

respectivos anos de ensino, com as condecorações de alamar, certificado mérito esportivo e 

cultural e medalhas de mérito intelectual categoria ouro, prata e bronze, conforme 

classificação de somatório de pontos relacionados abaixo: 

I – Alamar 01 PONTO,  

II – Certificado Mérito Desportivo e Cultural 0,25 PONTOS 

III – Medalha de Mérito Intelectual Categoria “BRONZE” 2 PONTOS 

IV – Medalha de Mérito Intelectual Categoria “PRATA” 3 PONTOS 

V – Medalha de Mérito Intelectual Categoria “OURO” 5 PONTOS 

 

Art. 25 - O modelo e uso das respectivas insígnias e condecorações serão 
regulamentadas pelo Diretor/Comandante do CME-PMRR. 

Art. 26 - Os casos omissos deverão ser resolvidos pela direção do CME. 

Art. 27 - Estas normas entrarão em vigor a partir da data de sua aprovação e 
publicação. 
 

Boa Vista-RR, 12 de setembro de 2013. 
 

 
EVANDRO DA SILVA DIAS – TEN CEL QOPM 

Dir. do Colégio Militar Estadual de Roraima 
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REGULAMENTO DISCIPLINAR DO COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DA POLÍCIA 
MILITAR DE RORAIMA 

“Cel PM Derly Luiz Vieira Borges” 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Colégio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Cel PM Derly 

Luiz Vieira Borges”, foi criado pela Lei Complementar nº 192, de 30 de dezembro de 

2011, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1700, de 02 de janeiro de 2012. O 

CME-PMRR é o resultado de uma parceria firmada entre a Polícia Militar de 

Roraima, a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos - SECD e a 

Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP.  

O Colégio Militar está autorizado a funcionar nas modalidades: Ensino 

Fundamental - séries finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries) regular, 

tendo como princípios norteadores dois pilares, a EDUCAÇÃO e a DISCIPLINA, que 

visam à formação pautada no respeito, na obediência, na disciplina consciente e na 

cidadania.   

Portanto, visando auxiliar na formação do jovem cidadão foi instituído o 

presente regulamento, que além de regular norma de conduta, é uma ferramenta útil 

e facilitadora de comunicação, levando aos alunos e familiares as informações 

necessárias, com uma linguagem simples e objetiva, para que possam conhecer 

seus direitos e deveres, contribuindo, desta forma, para a melhoria do 

desenvolvimento e crescimento do corpo discente.  

Por fim, se almeja uma melhor qualidade de ensino, reunindo esforços da 

família e do Colégio, visando uma educação com qualidade. 
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REGULAMENTO DISCIPLINAR DO COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DA POLÍCIA 

MILITAR DE RORAIMA 
“Cel PM Derly Luiz Vieira Borges” 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. O Regulamento Disciplinar do Colégio Militar Estadual tem por objetivo 
especificar e classificar os atos de indisciplina, enumerar as medidas disciplinares 
aplicáveis, os recursos disponíveis e classificar o comportamento dos alunos. 
 
Art. 2º. Para fins de aplicação deste Regulamento considera-se disciplina a 
observância e o acatamento das normas e disposições nele contidas e que faz 
referência. 
 
Parágrafo Único. As normas disciplinares devem se encaradas como um 
instrumento a serviço da formação integral do aluno, não sendo toleráveis, rigor 
excessivo, nem benevolência.  
 
Art. 3º. A disciplina deve ser consciente e responsável. A razão de ser disciplinado 
jamais deverá ser o medo, a presença do superior, mas a convicção de realizar o 
bem, o correto, pois a disciplina influi na conduta do aluno e deve criar condições de 
desenvolvimento de sua personalidade e na consonância dos padrões éticos da 
sociedade brasileira, incorporando-lhe os atributos indispensáveis a seu crescimento 
social.  
 
§ 1º. São manifestações de disciplina: 
 
I - Perfeito cumprimento de todas as normas escolares; 
II - Correção de atitudes; 
III - Respeito e conhecimento ao Regulamento Disciplinar, Regulamento de 
Uniformes, Regulamento de Continência e ao Manual do Aluno; 
IV - Pronta obediência às ordens legais; 
V - Dedicação integral aos estudos; 
VI - Consciência das responsabilidades; 
VII - Observância aos preceitos regulamentares. 
 
§ 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente, 
nas instalações internas do CME-PMRR, bem como no convívio social em qualquer 
localidade, por todos os que compõem o Colégio. 
 
Art. 4º. A civilidade, sendo parte integrante da educação militar, é de interesse vital 
para a disciplina consciente. Sendo assim, o aluno do CME-PMRR deverá 
demonstrar o seu apreço não só aos seus companheiros, mas a todos os 
profissionais que diretamente ou indiretamente são responsáveis pelo ensino e 
instrução do colégio.  
 
§ 1º. A continência individual deverá ser prestada aos oficiais e praças da Policia 
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, aos demais militares de outras forças, aos 
professores do CME-PMRR por ocasião da apresentação em sala de aula e aos 
alunos graduados e de séries/anos mais antigos. 
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§ 2º. Todos os servidores do Colégio, civis e militares, têm por obrigação zelar e agir 
pelo cumprimento do presente regulamento. 
 
Art. 5º. O Colégio deverá tomar as medidas necessárias para a preservação da 
segurança, da integridade física, psíquica e moral dos alunos. 
 
Parágrafo único. Respeitadas à dignidade e à intimidade do aluno, poderão ser 
realizadas revistas, quando houver motivos que justifiquem tais medidas ou em 
caráter preventivo. 
 
Art. 6º. Eventuais danos materiais causados pelos alunos ao Colégio deverão ser 
reparados pelos pais ou responsáveis. 
 
Art. 7º. Os pais ou responsáveis devem representar os alunos nas questões 
disciplinares. 
 
Art. 8º. É dever do Colégio, divulgar o seu Regulamento Disciplinar, assim como é 
direito e responsabilidade dos pais ou responsáveis tomar conhecimento do mesmo. 

 
TÍTULO II 

DOS ATOS DE INDISCIPLINA 
CAPÍTULO I 

Da Especificação dos Atos de Indisciplina 
 
Art. 9º. Ato de indisciplina é a violação dos preceitos da ética, dos deveres e 
obrigações escolares, das regras de convivência social e do padrão de 
comportamento inerente aos alunos do Colégio Militar Estadual “Cel PM Derly Vieira 
Borges”. 
 
§ 1º.  São atos de indisciplina: 
 
I - Todas as condutas descritas no Artigo 59, do presente Regulamento; 
II - Todas as condutas descritas como ato infracional ou crime, ensejados no Código 
Penal Brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente; e 
III - Todas as condutas que, de qualquer forma, afetem os padrões de disciplina do 
CME-PMRR. 
 
§ 2º. O cometimento de atos de indisciplina sujeita o aluno às medidas disciplinares 
previstas neste Regulamento. 
 
§ 3º. O ato de indisciplina, quando cometido por mais de um aluno, poderá gerar, a 
cada um, diferentes sanções, considerando, dentre outros, o grau de participação do 
ato de indisciplina e reprovação da conduta. 

 
CAPÍTULO II 

Da Classificação dos Atos de Indisciplina 
 

Art. 10. Os atos de indisciplina classificam-se em: 
 
I - Leve; 
II - Médio; 
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III - Grave; 
IV – Eliminatório. 
 
§ 1º. A classificação básica dos atos de indisciplina consta no Título VI do presente 
Regulamento. 
 
§ 2º A classificação dos atos de indisciplina compete a quem aplicar a medida 
disciplinar, observando o disposto neste regulamento. 
 
Art. 11. Os atos de indisciplina terão os seguintes conceitos: 
I – Leve: São os atos que atingem superficialmente os padrões de disciplina do 
CME-PMRR, não comprometendo o bom andamento da rotina escolar; 
II – Médio: São aqueles que atingem significativamente os padrões de disciplina do 
CME-PMRR, de modo que comprometa o bom andamento da rotina escolar; 
III – Grave: São os atos que atingem profundamente os padrões de disciplina do 
CME-PMRR, comprometendo o bom andamento da rotina escolar; 
IV – Eliminatório: São os atos que atingem, de forma IRREPARÁVEL e denotam a 
total incompatibilidade da conduta do aluno com o Colégio Militar Estadual. 
 

CAPÍTULO III 
Das Causas de Justificação e das Circunstâncias Atenuantes e 

Agravantes 
 
Art. 12. Haverá causa de justificação quando o ato de indisciplina for cometido: 
 
I - Na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego 
escolar; 
II - Em legítima defesa própria ou de outrem; 
III - Por motivo de força maior ou caso fortuito; 
IV - Por ignorância, plenamente comprovada, desde que não atente contra os 
sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. 
V – Em obediência a ordem superior, desde que essa, seja ordem ilegal. 
 
§ 1º. Entende-se por legítima defesa o uso moderado dos meios necessários para 
repelir injusta agressão, seja, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
 
§ 2º. Reconhecida qualquer causa de justificação, nenhuma medida disciplinar será 
aplicada. 
 
Art. 13. São circunstâncias atenuantes: 
 
I - Ser aluno novato (até dois meses, a contar da data da matrícula); 
II - A idade do aluno, considerando sua fase de desenvolvimento; 
III - Ter comportamento classificado como ótimo ou excepcional; 
IV - Ser a primeira falta de natureza semelhante; 
V - Falta de prática com a atividade exercida; 
VI - Relevante participação voluntária em atividades complementares; 
VII - O cometimento do ato para evitar mal maior; 
VIII - Reparar, voluntariamente, o dano causado ou adotar as medidas necessárias 
para minimizá-lo. 
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§ 1º. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes poderá influenciar na 
reclassificação do Ato de Indisciplina constante no Art. 59 e, conseqüentemente, na 
determinação da medida disciplinar a ser aplicada. 
 
§ 2º. Para fins de reconhecimento da atenuante prevista no inciso VI, consideram-se 
atividades complementares a participação na Banda de Música, representações, 
além de eventos e projetos de interesse do CME-PMRR.  
 
Art. 14. São circunstâncias agravantes: 
 
I - Ser aluno alamar, chefe ou subchefe de turma; 
II - Ter comportamento classificado como insuficiente ou incompatível; 
III - Cometer o ato estando ou quando deveria estar em aula, instrução, treinamento, 
formatura ou parada matinal; 
IV - Cometer a falta disciplinar em público, na presença de outros alunos, fora das 
dependências do CME-PMRR quando uniformizado; 
V - Ser reincidente; 
VI - Prática simultânea ou sequencial de dois ou mais atos de indisciplina; 
VII - Conluio entre 02 (dois) ou mais alunos; 
VIII - Ter abusado o aluno de sua autoridade funcional; 
IX - Ter agido com premeditação no cometimento da falta; 
X - Não providenciar reparo a algum dano material que venha causar; 
XI - Já ter sido advertido verbalmente pelo mesmo fato; 
XII - Cometer o ato contra aluno ou qualquer funcionário do Colégio; 
XIII - Atentar contra o patrimônio material ou moral do Colégio; e, 
XIV - Ser aluno de qualquer série do Ensino Médio. 
 
Parágrafo único. O reconhecimento de circunstâncias agravantes poderá influenciar 
na reclassificação do Ato de Indisciplina constante no Artigo 59 e, 
consequentemente, na determinação da medida disciplinar a ser aplicada. 

 
 

TÍTULO III 
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES E SUA APLICAÇÃO 

CAPÍTULO I 
Das Medidas Disciplinares 

 
Art. 15. As medidas disciplinares têm caráter educativo e sua aplicação visa 
contribuir para a formação integral do aluno e para a preservação da disciplina 
escolar. 
 
Art. 16. Por um único ato de indisciplina não se deve aplicar mais de uma medida 
disciplinar. 
 
Art. 17. As medidas disciplinares, a que estão sujeitos os alunos, são as seguintes: 
 
I – Advertência Verbal e Escrita; 
II – Repreensão; 
III – Atividade de Estudo de Caráter Disciplinar e Educativo (A.E.C.D.E); 
IV – Suspensão das Atividades Escolares; 
V – Transferência Compulsória; 
VI – Impedimento de Renovação de Matrícula. 



 

62 

 
Art. 18. No que tange as Advertências: 
 
I – Verbal: Pode ser realizada pelos oficiais e praças do CME-PMRR, pela Vice-
Direção, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Professores, não 
acarretando a perda de pontos no comportamento, entretanto, deverá ser registrada 
no Livro de Anotações. 
II – Escrita: é a medida disciplinar que consiste em admoestação escrita feita ao 
aluno e será aplicada nos casos em que o aluno já tenha sido advertido verbalmente 
pelo mesmo ato. 
 
Art. 19. Repreensão é a censura enérgica, também realizada por escrito, aplicável 
aos casos em que a Advertência não se mostre suficiente e será aplicada nos casos 
em que o aluno tenha sido sancionado por uma advertência escrita e/ou no caso do 
cometimento de um ato indisciplinar de natureza grave. 
 
§1º. O aluno após ser repreendido a partir de então terá como sanção uma 
repreensão até que atinja uma A.E.C.D.E. 
 
§2º.  Quando o aluno for sancionado por 01 (uma) repreensão e fique pelo período 
de 60 (sessenta) dias sem cometer qualquer ato de indisciplina de natureza leve ou 
90 (noventa) dias sem cometer qualquer ato de indisciplina de natureza média, ele 
só será repreendido novamente caso venha a ser sancionado por uma advertência 
escrita, não sendo necessária advertência verbal, e/ou no caso de cometimento de 
um ato indisciplinar grave. 
 
Art. 20. A Atividade de Estudo de Caráter Disciplinar e Educativo (A.E.C.D.E) tem a 
finalidade de contribuir para que o aluno desenvolva o sentimento de 
responsabilidade para com suas obrigações e aprendizado. 
 
§ 1º. O aluno deverá cumprir a medida de A.E.C.D.E no horário oposto, em data e 
hora a serem estabelecidas pelo Comando do Corpo de Alunos, Serviço de 
Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica e realizando atividades 
escolares e/ou disciplinares. 
 
§ 2º. Para o cumprimento desta medida, o aluno deverá apresentar-se devidamente 
uniformizado e o controle de sua chegada e liberação será feito por um monitor do 
C.A escalado. 
 
§ 3º. A medida disciplinar de A.E.C.D.E não poderá ser superior a 03 (três) dias. 
 
Art. 21. A Suspensão das Atividades Escolares é a privação do aluno de frequentar 
as aulas convencionais, devendo o aluno ser encaminhado a Coordenação 
Pedagógica. 
 
§ 1º. Serão registrados como faltas os dias em que o aluno não comparecer às 
aulas, em virtude do cumprimento da medida de suspensão. 
 
§ 2º. O aluno deverá cumprir a medida de suspensão em casa, realizando atividades 
escolares propostas pela Coordenação Pedagógica. Tais atividades deverão ser 
entregues ao Coordenador Pedagógico no dia subsequente ao término do 
cumprimento da medida. 
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§ 3º. O responsável legal pelo aluno deverá comparecer à Coordenação Pedagógica 
para receber as atividades propostas a serem realizadas no período de afastamento 
do aluno. 
 
§ 4º. A medida disciplinar de Suspensão das Atividades Escolares não poderá ser 
superior a 03 (três) dias. 
 
Art. 22. A Transferência Compulsória é o desligamento definitivo do aluno do CME-
PMRR. 
 
Art. 23. A Transferência Compulsória será aplicada quando o aluno: 
 
I - Cometer ato de indisciplina de natureza eliminatório; 
II - Ingressar no comportamento classificado como “incompatível”; 
III - Ter sido submetido por duas vezes à aplicação de medida disciplinar de 
Suspensão das Atividades Escolares, enquanto for aluno regularmente matriculado 
no CME-PMRR; 
 
 
Art. 24. O aluno a quem se tenha aplicado a medida disciplinar de Transferência 
Compulsória, não poderá ser rematriculado no CME-PMRR. 
 
Art. 25. O aluno que estiver no comportamento “insuficiente” ao final do ano letivo, 
ficará impedido de renovar matrícula para o ano subsequente no CME-PMRR. 

 
CAPÍTULO II 

Da Competência Para Aplicação 
 

Art. 26. A competência para aplicar a medida disciplinar é atribuição inerente ao 
cargo ou função e não ao grau hierárquico. 
 
Art. 27. São competentes para aplicar medidas disciplinares: 
 
I - Diretor do CME-PMRR, para todos os atos de indisciplina. 
II - Comandante do C.A: os itens I, II, III e IV do Art. 18; 
III – Conselho Disciplinar: os itens, V e VI do art. 18. 
 
Art. 28. A autoridade superior poderá, motivadamente, de ofício, reformar medida 
disciplinar anteriormente imposta. 
 
Art. 29. Aos servidores militares e civis do Colégio é atribuída ação fiscalizadora 
sobre os alunos, competindo-lhes comunicar ao C.A as ocorrências que 
constatarem, dentro ou fora do colégio. 
 
Parágrafo único. Quando a situação exigir pronta intervenção, o servidor que 
presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar as providências iniciais 
cabíveis e dar ciência do ocorrido à autoridade competente, pelo meio mais rápido. 
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CAPÍTULO III 
Das Normas Básicas Para Aplicação das Medidas Disciplinares 

 
Art. 30. Na aplicação das medidas disciplinares a autoridade competente deve 
observar a condição da criança ou do adolescente como pessoa em 
desenvolvimento, bem como os eventuais prejuízos pedagógicos que possam advir. 
 
Art. 31. Ao aplicar a medida disciplinar a autoridade deve observar os princípios da 
proporcionalidade, da razoabilidade e da igualdade, com a finalidade de 
individualizar a medida disciplinar. 
Art. 32. Nenhuma Medida Disciplinar será aplicada sem que o aluno seja ouvido e, 
nos casos de Atos de Indisciplina que possam ensejar a Transferência Compulsória, 
suas declarações poderão ser reduzidas a termo por servidor do C.A, na presença 
do pai ou responsável legal. 
 
Art. 33. Todas as medidas disciplinares aplicadas deverão ser precedidas da 
elaboração de uma Notificação de Medida Disciplinar (N.M.D). 
§ 1º A Notificação de Medida Disciplinar deverá ser preenchida pela autoridade 
competente para aplicar a medida e deve conter: 
 
I - Os dados do aluno como nome de guerra, matrícula, série e turma. 
II - A descrição do ato de indisciplina; 
III - A especificação do ato de indisciplina cometido, de acordo com Art. 59 do 
presente Regulamento; 
IV - Circunstâncias atenuantes e agravantes ou causa de justificação, se for o caso; 
V - A classificação do ato de indisciplina; 
VI - A classificação do comportamento, com o seu respectivo grau numérico. 
VII - A medida disciplinar aplicada com sua respectiva numeração de controle 
interno; 
VIII - Os dias e horários para o cumprimento da medida disciplinar, em caso de 
A.E.C.D.E ou suspensão das atividades escolares; 
IX - Locais próprios para as assinaturas do observador, autoridade competente para 
aplicação da medida e responsável pelo aluno. 
X - Local destinado para o exercício do direito de defesa e contraditório. 
 
§ 2º. A Notificação de Medida Disciplinar será disponibilizada em documento escrito 
emitido pelo C.A. 
 
§ 3º. O controle de emissão e recebimento das Notificações de Medidas 
Disciplinares será realizado pela equipe administrativa do C.A. 
 
Art. 34. O pai ou responsável poderá, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a 
contar do recebimento pelo aluno da N.M.D, apresentar suas razões de defesa 
escrita. 
 
§1º. Acolhidos, total ou parcialmente, os argumentos da defesa, a Medida Disciplinar 
será reformada em benefício do aluno. 
 
§2º. No caso de não devolução da N.M.D por parte do aluno, seus pais ou 
responsáveis no prazo estabelecido será aplicada automaticamente a medida 
disciplinar descrita no documento e o decréscimo de pontos a contar da data na qual 
deveria ter sido entregue. 
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§3º. É obrigação dos pais/responsáveis o acompanhamento da vida disciplinar dos 
alunos. 
 
Art. 35. A decisão referente à aplicação de medida disciplinar deverá ocorrer no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do conhecimento do ato de 
indisciplina. 
 
Art. 36. As decisões finais relativas à Transferência Compulsória e o Impedimento de 
Renovação de Matrícula dos alunos deverão ser informadas, por escrito, aos pais ou 
responsáveis legais. 
 
Art. 37. Antes de submeter o aluno ao Conselho Disciplinar Escolar, o Diretor do 
CME-PMRR deverá, mediante portaria, designar servidor para: 
 
I - Proceder juntada de relatórios circunstanciados produzidos, obrigatoriamente, 
pelo C.A e pela Coordenação Pedagógica; 
II - Conceder o prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação formal, para que o pai 
ou responsável pelo aluno apresente defesa escrita; 
III - Elaborar relatório circunstanciado para fins de apreciação pelo Conselho. 
 
Parágrafo único. A notificação a que se refere o inciso II deverá conter não só a 
indicação e transcrição do ato de indisciplina, mas também a descrição dos fatos 
ocorridos, a fim de ampliar a possibilidade de exercício do direito de defesa. 

 
CAPITULO IV 

Do Conselho Disciplinar Escolar 
 

Art. 38. O Conselho Disciplinar Escolar será formado mediante portaria do Diretor do 
CME-PMRR e terá incumbência de analisar e emitir parecer nos casos de atos 
disciplinares eliminatórios, nos casos em que o aluno ingressou no comportamento 
incompatível, nos casos em que enseja a transferência compulsória do aluno e no 
Impedimento de Renovação de Matrícula. 
 
Art.39. O Conselho Disciplinar Escolar terá a seguinte composição: 
I – Vice-Diretor; 
II – Comandante do Corpo de Alunos; 
III – Coordenador Pedagógico; 
IV – 02 (dois) professores do aluno submetido ao conselho; 
V – Secretário. 
 
§ 1º. O Conselho será presidido pelo Vice-Diretor e seus atos serão registrados em 
Ata. 
 
§ 2º. O conselho terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para análise e parecer dos 
casos que lhe forem submetidos. 
 
§ 3º. O pai ou responsável do aluno poderá participar das reuniões do Conselho, 
exceto da sessão de votação. 
 
§ 4º. Cabe ao Secretário efetuar os devidos registros em Ata durante o Conselho, 
não tendo poder de voto. 
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Art. 40. O Conselho Disciplinar Escolar deverá elaborar parecer e remeter ao Diretor 
do CME-PMRR para decisão final. 
 
§ 1º. Da decisão final do Diretor caberá recurso o qual deverá ser interposto no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cabendo ao Diretor apreciar e decidir conforme 
o previsto no Art. 42. 
 
§ 2º. Não havendo interposição de recurso, a decisão administrativa terá o caráter 
definitivo. 

 
TÍTULO IV 

DOS RECURSOS 
 
Art. 41. Assiste ao responsável pelo aluno o direito de interpor recurso, no prazo de 
02 (dois) dias, a contar do conhecimento da decisão final referente à aplicação da 
notificação de medida disciplinar. 
 
§ 1º. O recurso deverá ser endereçado à autoridade que aplicou a medida disciplinar 
e, caso decida manter sua decisão, deverá remetê-lo à autoridade imediatamente 
superior para fins de apreciação. 
 
§ 2º. O recurso previsto neste artigo, não se aplica nos casos submetidos ao 
Conselho Disciplinar Escolar. 
 
§3º. É de responsabilidade e interesse dos pais e responsáveis do aluno saber a 
respeito da decisão final referente à aplicação ou não da medida disciplinar. 
 
Art. 42. Após a apreciação do recurso a autoridade competente poderá: 
 
I - Manter a decisão; 
II - Anular a medida disciplinar; 
III - Atenuar a medida disciplinar. 
 
Art. 43. A anulação de Medida Disciplinar deverá ocorrer quando for comprovada 
ilegalidade na sua aplicação. 
 
Art. 44. A atenuação de Medida Disciplinar consiste na conversão da medida 
aplicada em outra menos rigorosa, quando for verificada desproporcionalidade na 
aplicação da medida em prejuízo do aluno ou caso seja levada em consideração as 
atenuantes previstas no art. 14 deste regulamento. 
 
Art. 45. A anulação ou atenuação de Medidas Disciplinares exige a imediata 
atualização do cálculo do grau numérico de comportamento do aluno. 
 
Art. 46. A apreciação do recurso da defesa jamais poderá resultar em aplicação de 
medida mais rigorosa. 

TÍTULO V 
DO COMPORTAMENTO DO ALUNO 

CAPÍTULO I 
Da Classificação e Reclassificação 
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Art. 47. O comportamento do aluno deve ser classificado, de acordo com graus 
numéricos, observados os seguintes parâmetros: 
 
I - Excepcional - grau numérico: 9,01 a 10,00; 
II - Ótimo – grau numérico: 8,01 a 9,00; 
III - Bom – grau numérico: 7,00 a 8,00; 
IV - Regular – grau numérico: 5,00 a 6,99; 
V - Insuficiente – grau numérico: 3,00 a 4,99; 
VI - Incompatível – grau numérico: 0 a 2,99. 
 
Parágrafo Único. O aluno que ingressar no comportamento regular não poderá 
participar de nenhum evento desportivo escolar. 
 
Art. 48. Ao ser matriculado no Colégio, o aluno será cadastrado no Sistema 
Disciplinar do Corpo de Alunos. 
 
§ 1º. O aluno novato terá seu comportamento classificado como “bom”, com o grau 
numérico igual a 8,00 (oito). 
 
§ 2º. Ao ser rematriculado, o aluno terá seu comportamento classificado, de acordo 
com o grau numérico que tinha anteriormente. 
 
Art. 49. O assentamento individual do aluno deverá ser mantido atualizado pelo C.A. 
 
Art. 50. As medidas disciplinares abaixo discriminadas recebem determinados 
valores numéricos que irão influir no cômputo negativo para o cálculo do grau de 
comportamento e de sua classificação: 
 
I – Advertência Escrita: - 0,30; 
II - Repreensão: - 0,50; 
III - A.E.C.D.E: - 0,70 a cada dia computado; 
IV - Suspensão das atividades escolares: - 1,20 a cada dia computado. 
 
Parágrafo único. O aluno sofrerá decréscimo de seu grau numérico de 
comportamento, sempre que lhe for aplicada medida disciplinar. 
 

CAPÍTULO II 
Das Recompensas 

 
Art. 51. As recompensas são utilizadas para valorizar e enaltecer os alunos que se 
destacam na vida escolar, seja por mérito disciplinar, intelectual, físico ou social.  
Parágrafo Único. As recompensas ocorrerão de acordo com a participação do aluno 
em atividades do Colégio, apresentação pessoal, comportamento exemplar, dentre 
outros destaques considerados positivos pelo Colégio Militar Estadual.  
 
Art. 52. Os Elogios são recompensas que constituem fatores de melhoria de 
comportamento e recebem determinados valores numéricos que irão influir no 
cômputo positivo para o cálculo do grau de comportamento e de sua classificação, 
conforme discriminado: 
 
I - Elogio Verbal: + 0,15; 
II - Elogio em Boletim Interno: 
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a) Individual: + 0,60; 
b) Coletivo: + 0,20; 
III – Média da Nota Intelectual Bimestral maior ou igual a 8,5: + 0,40 
IV - Transcurso de Tempo Sem Medida Disciplinar (T.S.M.D). 
 
Parágrafo Único: O Transcurso de Tempo Sem Medida Disciplinar (T.S.M.D) 
começará a ser contado após 60 (sessenta) dias consecutivos, durante o ano letivo, 
sem que o aluno tenha sofrido qualquer medida disciplinar. Será acrescido 0,01 
(zero vírgula zero um) ponto por dia que exceder a este prazo, até atingir o grau de 
comportamento 10 (dez). 
 
Art. 53. O aluno terá acréscimo em seu grau numérico de comportamento, desde 
que atenda as condições do artigo anterior. 
 
Art. 54. São competentes para proferir os elogios previstos, as autoridades abaixo 
relacionadas, de acordo com os seguintes critérios: 
 
I - Elogio verbal: Diretor do CME-PMRR, Vice-Diretor, Coordenador Administrativo, 
Comandante do C.A, Professores, Coordenador Pedagógico, e Monitores do C.A; 
 
II - Elogio em Boletim Interno, individual ou coletivo: Diretor do CME-PMRR. 
 
Parágrafo único. As autoridades e servidores do Colégio que não possuem 
competência para proferir elogios podem propô-los a quem o seja. 
 
Art. 55. Todo aluno que ingressar no Comportamento Regular (5,00 a 6,99) deverá 
ser encaminhado ao Serviço de Orientação Educacional – SOE pelo C.A. para 
avaliação e acompanhamento. Este encaminhamento deverá ser registrado no 
histórico disciplinar do aluno. 
 
Parágrafo único. O SOE por sua vez, deverá informar aos pais ou responsáveis, 
quando do ingresso do aluno nessa classificação de comportamento e sobre as 
conseqüências da continuidade nessa condição. 
 
Art. 56. Quando o aluno ingressar no Comportamento Insuficiente (grau numérico 
3,00 a 4,99) o Comando do Corpo de Alunos deverá informar aos pais ou 
responsáveis sobre o comportamento de seu dependente e da possibilidade de 
aplicação da medida disciplinar de Transferência Compulsória, caso a situação se 
mantenha e este venha ingressar no comportamento incompatível. 
 
Art. 58. Para fins de aplicação da medida disciplinar de transferência compulsória e 
impedimento de renovação de matrícula será considerado o grau numérico de 
comportamento do aluno, não se prestando, para esse fim, a média da nota 
intelectual anual. 
 

TÍTULO VI 
CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DOS ATOS DE INDISCIPLINA 

 
Art. 59. A classificação básica dos Atos de Indisciplina será assim considerada: 
 
§ 1º. Classificação Básica dos Atos de Indisciplina (Leve).  
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I - Usar distintivos, insígnias, símbolos ou tarjetas indevidos; 
 
II - Fazer qualquer tipo de marca (externamente) na(s) peça(s) do uniforme de 
maneira que fique diferente do previsto no regulamento de uniformes; 
 
III - Usar óculos esportivos (escuros ou similares) ou outros adornos não previstos 
no Regulamento de Uniformes, quando fardado; 
 
IV - Trocar de uniforme em local não apropriado; 
 
V - Ingressar nas dependências do Colégio sem estar devidamente uniformizado; 
 
VI - Usar o uniforme faltando quaisquer de suas peças (tarjeta, distintivos de bolso, 
de boina ou série, entre outras) ou usando as mesmas de forma inapropriada dentro 
ou fora do Colégio; 
 
VII - Apresentar-se para as atividades escolares demonstrando não cuidar do asseio 
próprio ou em condições que, de qualquer forma, contrarie os padrões estabelecidos 
pelo Colégio tais como uniforme sujo, amassado, amarrotado e outros; 
 
VIII - Usar as instalações ou equipamentos esportivos do Colégio sem estar 
apropriadamente uniformizado; 
 
IX – Escrever, desenhar e carimbar em qualquer parte visível do corpo objetos e 
outras grafias, hennas ou imagens afins; 
 
X - Mexer-se ou conversar excessivamente, quando em forma; 
 
XI - Utilizar-se, durante a aula, de qualquer publicação estranha a sua atividade 
escolar;  
XII - Tomar parte em jogos proibidos ou em apostas no interior do Colégio; 
 
XIII – Permanecer fora da sala de aula sem autorização (crachá); 
  
XIV - Usar as instalações ou equipamentos esportivos do Colégio sem a devida 
autorização; 
 
XV - Executar toques ou sinais regulamentares, sem ordem para tal; 
 
XVI - Entrar ou sair de local onde estejam presentes todos os elencados no §1º, art. 
5º, sem a devida permissão regulamentar; 
 
XVII – Deixar de realizar tarefa escolar sem motivo justificável; 
 
XVIII - Consumir alimentos, balas, doces ou mascar chicletes durante as atividades 
escolares ou nas dependências de qualquer seção do Colégio, salvo quando 
devidamente autorizado; 
 
XIX – Não apresentar material escolar pré-determinado; 
 
XX - Portar telefone celular ou qualquer outro aparelho eletrônico sobreposto ao 
uniforme; 
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XXI - Comercializar qualquer produto no colégio, divulgar impressos, promover rifas, 
convites, dentre outros, sem autorização; 
 
XXII - Utilizar as dependências do CME-PMRR como espaço para namoro. 
 
§ 2º. Classificação Básica dos Atos de Indisciplina (Médio). 
 
I - Apresentar-se com o cabelo em desalinho ou fora do padrão estabelecido pelo 
Colégio; 
 
II - Sair de forma sem permissão de quem de direito; 
 
III - Portar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente durante a aula ou qualquer 
atividade escolar; 
 
IV - Usar telefone celular ou qualquer outro aparelho eletrônico durante a aula, 
intervalo ou qualquer outra atividade escolar, sem autorização; 
 
V - Captar imagem ou áudio de alunos, servidores ou das dependências do Colégio, 
sem autorização da Direção; 
 
VI – Publicar imagens, áudio ou qualquer tipo de publicação em qualquer meio de 
comunicação referente ao Colégio, servidores ou alunos, sem autorização da 
Direção; 
 
VII - Deixar de entregar ao pai ou responsável documento que lhe foi encaminhado 
pelo Colégio; 
 
VIII - Deixar de devolver, no prazo fixado, comunicados, avisos ou outros 
documentos emitidos pelo Colégio; 
 
IX - Chegar atrasado à aula, formatura, atividade, ou qualquer evento fora do 
colégio; 
 
X - Perturbar, com conversas paralelas, ruídos ou brincadeiras, o desenvolvimento 
da aula ou de estudo dos colegas; 
 
XI - Utilizar-se do anonimato na divulgação de cartas, bilhetes, impressos ou 
qualquer meio de divulgação, com o intuito de denegrir a imagem do Colégio, dos 
colegas ou dos servidores; 
 
XII - Abandonar, injustificadamente, atividade escolar de que participava; 
 
XIII - Danificar ou perder material pertencente ao Colégio, servidor ou outro aluno; 
 
XIV - Deixar de entregar na sala do Comando do Corpo de Alunos, qualquer objeto 
que não lhe pertença e que tenha encontrado no Colégio; 
 
XV - Portar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente nos eventos sociais ou 
esportivos promovidos no Colégio ou fora dele; 
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XVI - Deixar de executar atribuições recebidas da Direção, Corpo de Alunos ou 
Monitoria; 
 
XVII - Retirar-se das dependências do CME-PMRR antes do término das aulas ou 
de outra atividade, sem permissão de quem de direito; 
 
XVIII - Concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre colegas ou 
profissionais do Colégio; 
 
XIX - Faltar a qualquer escala de representação do CME-PMRR; 
 
XX - Estar realizando atividade diversa da aula no momento lecionada; 
  
XXI - Rasurar ou amassar documentos (provas, avisos, N.M.D, panfletos, folders 
entre outros); 
  
XXII - Danificar e/ou não devolver os livros do acervo da biblioteca do colégio; 
  
XXIII - Fazer uso de material sem fins pedagógicos (walkman, celular, bips, revistas, 
MP-3, Disckman, Minigame, Tablet, smartphone dentre outros aparelhos eletrônicos) 
dentro ou fora da sala de aula, salvo devidamente autorizado; 
 
XXIV - Dirigir-se, referir-se ou responder a professor ou funcionários do Colégio, de 
modo desrespeitoso ou desatencioso; 
 
XXV - Sair da sala de aula sem permissão de quem de direito; 
 
XXVI - Transitar ou fazer uso das vias de acesso não permitidas aos alunos; 
 
XXVII - Deixar de prestar os sinais de deferência a qualquer servidor, militar ou civil 
e aos demais alunos; 
 
XXVIII - Proferir palavras ofensivas ou grafá-las em qualquer lugar; 
 
XXIX - Ofender a moral por atos, gestos ou palavras; 
 
XXX – Esquecer material didático, parte do uniforme ou qualquer outro objeto de uso 
individual; 
 
XXXI - Faltar a qualquer aula ou formatura, estando no Colégio; 
 
XXXII - Fazer uso do uniforme do colégio, com acessórios não previstos na norma 
legal como boné ou similar, adereço esdrúxulo como pearcing e brincos (uso 
exclusivo feminino, não podendo ultrapassar o lóbulo da orelha e apenas permitido 
com cores discretas), cortes, penteados ou tinturas exóticas; maquiagem e esmalte 
das unhas em cores excessivas e/ou vivas, proibido estas extrapolarem a falange 
distal tanto para os segmentos masculinos e femininos; 
 
XXXIII - Faltar a qualquer formatura ou atividade para a qual tenha sido voluntário; 
 
XXXIV - Promover algazarra no recinto do Colégio ou fora dele, enquanto 
uniformizado; 
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XXXV - Contribuir para má apresentação da sala de aula, atirar papeis, resto de 
comida ou qualquer objeto no pátio ou fora dos locais destinados a coleta de lixo; 
 
XXXVI – Não cortar o cabelo nas inspeções previstas, tanto para os segmentos 
masculino quanto feminino; 
 
XXXVII – Usar prendedor de cabelo de cor diferente do previsto pelo Colégio; 
 
XXXVIII - Faltar a qualquer aula ou formatura. 
 
§ 3º. Classificação Básica dos Atos de Indisciplina (Grave). 
 
I - Faltar com a verdade; 
 
II – Discutir, desobedecer ou resistir ao atendimento de ordens; 
 
III - Fazer apologia a qualquer fato que constitua crime ou contravenção; 
  
IV - Dirigir-se ou referir-se a qualquer servidor, militar ou civil e aos demais alunos 
usando apelidos ou palavrões; 
  
V - Usar o nome do Colégio para qualquer tipo de propaganda, campanha ou 
promoção, sem autorização expressa da Direção; 
 
VI - Praticar gestos obscenos dentro ou fora do Colégio; 
  
VII - Não ter o devido respeito para com os símbolos nacionais; 
  
VIII - Faltar ao desfile cívico de 07 de setembro sem justificativa; 
 
IX - Não manter a compostura quando estiver participando ou representando a 
qualquer evento realizado pelo CME-PMRR; 
  
X – Agredir moralmente a qualquer servidor militar ou civil, bem como qualquer 
aluno do Colégio utilizando-se das redes sociais pela internet ou outro meio de 
comunicação; 
 
XI - Espalhar boatos ou notícias tendenciosas, causando constrangimento a outro 
aluno ou a qualquer servidor do Colégio; 
 
XII - Ausentar-se do Colégio em horário de sua atividade escolar sem autorização; 
 
XIII – Praticar brincadeiras que possam causar danos psíquicos ou físicos a outro 
aluno; 
 
XIV - Portar, introduzir, ler ou distribuir, dentro do Colégio ou nas suas imediações, 
publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral e aos 
bons costumes; 
 
XV - Promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva seja de caráter 
reivindicatório ou político-partidário, quando fardado ou representando o Colégio; 
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XVI - Comunicar-se com outro aluno ou utilizar-se de qualquer meio não permitido 
durante as provas; 
 
XVII - Sujar ou danificar deliberadamente as dependências ou bens pertencentes ao 
Colégio; 
 
XVIII – Incitar briga no interior ou fora do colégio. 
 
 
§ 4º. Classificação Básica dos Atos de Indisciplina (Eliminatório). 
 
I – Portar estiletes, seringas, tesoura de ponta, canivete ou qualquer outro tipo de 
material que possa atentar contra a segurança do Colégio, sem a devida autorização 
do CA; 
 
II – Portar, introduzir ou fazer uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, fumar ou 
portar cigarro ou droga ilícita no interior do Colégio; 

 
III - Valer-se de meios ilícitos ou fraudulentos para a resolução dos trabalhos 
escolares e provas; 
 
IV – Tatuar em qualquer parte visível do seu corpo imagens, objetos e outras grafias; 
 
V - Violar ou adulterar documentos emitidos pelo Colégio, assim como atestados 
médicos, declarações ou qualquer outro documento que tenha fé pública; 
 
VI - Agredir fisicamente outro aluno ou qualquer servidor do Colégio, militar ou civil; 
 
VII - Praticar qualquer ato infracional ou crime, estando ou não no interior do 
Colégio; 
 
VIII – Comparecer ao colégio ou a qualquer atividade escolar em estado de 
embriaguez alcoólica ou sob efeito de substância entorpecente; 
 
IX - Falsificar assinatura ou rubrica dos pais/responsável ou de qualquer outra 
pessoa; 
 
X - Praticar bullying contra seus colegas de classe, ou contra qualquer outro 
discente do CME-PMRR. 

 
TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 60. Na reincidência dos atos de indisciplina previstos nos itens II, V, VI, do §1º e 
item XXXII do § 2º, que tratam do uniforme e nos itens I, XXXVI e XXXVII do § 2º do 
art. 59, que trata do cabelo do aluno, o mesmo só retorna as aulas mediante a 
presença dos pais ou responsáveis. 
 
Art. 61. A medida disciplinar imposta aos casos previsto nos itens XIII e XXII do §2º 
e item XVII do §3º do art. 59, não exime o aluno de ressarcimento dos danos 
causados. 
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Art. 62. No caso previsto nos itens III e XX, do §1º e itens IV e XXIII do §2º do art. 
59, o material é recolhido e entregue na sala do Comando do Corpo de Alunos, 
sendo devolvido ao término da aula. Caso seja reincidente no Ato de Indisciplina, 
sofrerá medida disciplinar e o seu retorno às aulas só acontece mediante a presença 
dos pais ou responsáveis. 
 
Art. 63. O padrão do corte de cabelo para o aluno do sexo masculino são os cortes 
executados com a máquina nº 2 (dois) nas laterais e nº 3 (três) ou correspondente 
em tesoura na parte superior da cabeça, não sendo permitido o uso de topete ou 
franja, bem como costeletas extravagantes, bigode e barba constituindo-se em Ato 
de Indisciplina Grave a não observância. 
 
Art.64. O procedimento adotado para atrasos de alunos será: 
 
I - Para o 1° tempo de aula, deverá aguardar no interior do Colégio o 
encaminhamento para a sala de aula no 2º tempo; 
 
II - Após o inicio do 2º tempo, deverá ser encaminhado ao Comando do Corpo de 
Alunos; 
 
III - O atraso será registrado e comunicado aos pais; 
 
IV - A partir do 4° atraso, os pais ou responsáveis deverão comparecer ao colégio 
como condição para retorno do aluno às aulas. 
 
Parágrafo único. Em caso de não comparecimentos dos pais/responsáveis, o aluno 
não poderá frequentar as aulas previstas no dia, permanecendo no Colégio em local 
onde possa realizar tarefa do colégio, inclusive a avaliação programada. 
 
Art. 65. Estão sujeitos a este Regulamento todos os alunos do CME-PMRR. 
 
Art. 66. Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Diretor do CME-PMRR. 
 
Art. 67. Este Regulamento Disciplinar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 20 de dezembro de 2013. 
 
 
 

EVANDRO DA SILVA DIAS – TC QOCPM 
Diretor do Colégio Militar Estadual 
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Anotações: 
 


