RELATÓRIO SINTETIZADO
DOS PRIMEIROS
RESULTADOS DO PECIM

Brasília, junho de 2022.

ENTREGAS REALIZADAS

 Diretrizes das Escolas Cívico-Militares
 Curso sobre as Diretrizes AVAMEC
 Capacitações (16)
 (2020) 53 Ecim. Implantação de 53

escolas, sendo 39 estaduais (15 escolas
na modalidade pessoal + 24 modalidade
repasse de recursos); 14 municipais (13
modalidade pessoal + 1 modalidade
repasse de recursos).

 (2021) 74 novas Ecim. Implantação
de 74 escolas, sendo 30 estaduais
(16 escolas na modalidade pessoal +
14 modalidade repasse de recursos);
44 municipais (28 modalidade
pessoal + 16 modalidade repasse de
recursos).
 Auto fomentada. Implantação de 10
escolas
na
modalidade
auto
fomentada.
 Certificação de 101 Ecim
 Valores
repassados
aproximadamente 64 MM
 Planejamento Estratégico

PREVISÃO DE ENTREGAS – 2022

 Antecipação da meta de 216 Ecim prevista para 2023
 Curso de pós-graduação com Unifei

- Gestão educacional – para diretores e
coordenadores
- Metodologias ativas – para demais
professores

 Curso Cevin (Educação em valores e integridade)
 Avaliação do Pecim
 Repasse de 77 MM aproximadamente (dotação atual de 64 MM)
 Seminário de boas práticas
 Livro PECIM
 Certificação nível básico/intermediário
 Observatório Social Pecim

RESULTADOS
 Implantação de 216 Escolas em todos os estados da federação.
 Adesão de 15 estados mais o Distrito Federal, com destaque para o Paraná
(com 14 escolas), Rio Grande do Sul (com 13 escolas), Pará (com 10 escolas),
Santa Catarina (com 9 escolas), Minas Gerais e Tocantins (com 8 escolas cada).
 Recorrência de pedidos para novas implementação em entes federativos
onde já existe ECIM. Casos como Natal – RN, Bagé – RS, São Pedro da Aldeia –
RJ, Cuiabá – MT, Campo Grande – MS, Manaus – AM, Jaboatão dos Guararapes
– PE, João Pessoa – PB, Porto Velho – RN, Cascavel – PR, entre outros.
 Elevada fila de espera, contando com mais de 350 municípios em busca de
uma vaga para adesão ao programa.
 Adesão e incentivo dos pais de alunos com procura além da oferta de vagas
disponibilizadas. Em muitos casos as vagas esgotam no primeiro dia de
matrícula. Participação expressiva dos pais nas atividades escolares.
 Melhoria da infraestrutura escolar, tanto no investimento conjunto do MEC e
dos entes federativos, como na manutenção das instalações com participação
dos alunos.
 Melhoria da rotina escolar, com o melhor cumprimento dos tempos previstos
da hora-aula.
 Redução das taxas de abandono e evasão.
 Melhoria do ambiente escolar, com relações mais respeitosas entre alunos e
professores.
 Em algumas escolas, os índices educacionais começaram a apresentar
melhora, como foi o caso da Escola Estadual Beatriz Faria Ansay, em Curitiba,
que em 2021, pela primeira vez em sua história, atingiu a meta do IDEB.

RESULTADOS

PECIM


Um modelo de gestão escolar viável

 Incentivo aos valores (civismo, dedicação, excelência, respeito e
honestidade)
 Sistematizado, avaliado, certificado e monitorado – ciclo completo da
Política Pública


Apresenta resultados concretos



Elevada aceitação da comunidade escolar

 Recursos aplicados de forma judiciosa e planejada (Planejamento
Estratégico)


Busca da equidade

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
DO PECIM NO PAÍS

Região Norte
44 Escolas Cívico-Militares

Região Nordeste

(38 estaduais e 6 municipais)

37 Escolas Cívico-Militares
(37 municipais)

Região Centro-Oeste
29 Escolas Cívico-Militares

Região Sudeste

(18 estaduais e 11 municipais)

54 Escolas Cívico-Militares
(12 estaduais e 42 municipais)

Região Sul
52 Escolas Cívico-Militares
(33 estaduais e 19 municipais)

PANORAMA DAS ESCOLAS
CERTIFICADAS

ART. 3º SÃO PRINCÍPIOS DO PECIM:
I - a promoção de educação básica de qualidade aos alunos
das escolas públicas regulares estaduais, municipais e
distritais;

“O modelo das Escolas CívicoMilitares (Ecim) é um conjunto de

II - o atendimento preferencial às escolas
públicas regulares
em
situação
de
vulnerabilidade social;

ações promovidas com vistas à

III - o desenvolvimento de ambiente escolar adequado que
promova a melhoria do processo ensino-aprendizagem;

gestão de excelência nas áreas

IV - a articulação e a cooperação entre os entes federativos;

educacional, didático-pedagógica

V - a gestão de excelência em processos educacionais,
didático-pedagógicos e administrativos;

e administrativa.”

VI - o fortalecimento de valores humanos e cívicos;
VII - a adoção de modelo de gestão escolar baseado nos
colégios militares;
VIII - a indução de boas práticas para a melhoria da qualidade
do ensino público; e
IX - a adoção de modelo de gestão que proporcione a
igualdade de oportunidades de acesso à educação.

RESULTADOS DA
CERTFICAÇÃO

43

CERTIFICADOS
NÍVEL BÁSICO

2021

144
CERTIFICADOS
ENTREGUES

58

CERTIFICADOS
NÍVEL BÁSICO

2022

43

CERTIFICADOS NÍVEL
INTERMEDIÁRIO

2022

CERTIFICAÇÃO
A Certificação está prevista no decreto 10.004 de setembro de 2019
CAPÍTULO VIII DA AVALIAÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO
Art. 16. O Pecim será avaliado continuamente, como forma de aferição da melhoria e do
atingimento das metas do modelo proposto.
§ 1º Serão objeto de avaliação pelo Ministério da Educação as atividades de apoio à
gestão educacional, à gestão didático-pedagógica e à gestão administrativa
compreendidas no Pecim. O documento diretrizes para as Escolas Cívico-Militares
possibilita a implantação do Modelo Pecim.
O Quadro abaixo sintetiza os indicadores utilizados na certificação que legitima a
implantação do modelo por etapas que compreende, Básico, Intermediário e Avançado.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Educação denirá as metas e a metodologia de mensuração
efetiva de resultados para implementação do Pecim.

PANORAMA DAS ESCOLAS
CERTIFICADAS
Ano de implantação -2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MELHORAR A GESTÃO ESCOLAR
Ano de implantação -2020

000000000000000

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR
Ano de implantação -2020

000000000000000

OBJETIVO ESTRATÉGICO – MELHORAR O
APRENDIZADO E O DESEMPENHO
ESCOLAR DOS ALUNOS
Ano de implantação -2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO – MELHORAR O
APRENDIZADO E O DESEMPENHO
ESCOLAR DOS ALUNOS
Ano de implantação -2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO – MELHORAR O
APRENDIZADO E O DESEMPENHO ESCOLAR DOS
ALUNOS
Ano de implantação -2020 e 2021

Pode-se afirmar que houve uma redução no índice de faltas, taxas de
abandono e evasão escolar?

Fonte: Livro - O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares da concepção do modelo aos primeiros resultados.

PESQUISA – COMUNIDADE
ESCOLAR
Ano de implantação -2020 e 2021

PESQUISA – DIRETORES (AS)
Ano de implantação-2020 e 2021

OBSERVATÓRIO DO PECIM
Ano de implantação-2020 e 2021

OBSERVATÓRIO DO PECIM
Ano de implantação -2020 e 2021

REPLANEJAMENTO DAS
ECIM
Ano de implantação -2020 e 2021

