
Informações Gerais sobre contratação de militares 

inativos das Forças Armadas para as Escolas Cívico-

Militares (ECIM) 

A Ecim é um modelo de gestão de excelência nas áreas educacional, 

didático-pedagógica e administrativa, baseado nos Colégios Militares do 

Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, 

criado a fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem das escolas 

públicas de ensino regular. 

Visa uma formação humana e global, em suas dimensões 

intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. 

 

GESTÕES / ÁREAS DE ATUAÇÃO /PAPEL DOS 

MILITARES NAS ESCOLAS 

 

• Os militares assessorarão nas áreas 

ADMINISTRATIVA, EDUCACIONAL E DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

• Os professores e os demais profissionais da 

educação continuarão responsáveis pelo 

trabalho em sala de aula. 

• Não ocorrerá a substituição dos profissionais 

da educação e, tampouco, do corpo docente, 

por militares inativos.  

  



GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

EXEMPLOS DE TAREFAS (Oficiais Superiores) 

 Colaborar no Apoio pedagógico  

 Atuar na Supervisão Escolar 

 Colaborar com a Seção Psicopedagógica 

 

ALGUNS EFEITOS DESEJADOS 

 Avaliação da Aprendizagem como balizador do 

processo educacional 

 Aumentar a aprovação escolar  

 Profissionais da educação capacitados e 

valorizados  

 Melhoria das condições de trabalho 

 Melhoria do IDEB 

 Resultados do ENEM  

  



GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

ALGUMAS TAREFAS DOS MILITARES INATIVOS 

• Melhorar a infraestrutura escolar 

• Melhorar a zeladoria do patrimônio 

• Assessorar no aperfeiçoamento dos processos  

 

ALGUNS EFEITOS DESEJADOS 

 

 Melhoria das condições de trabalho com 

ambiente que proporcione a valorização dos 

funcionários 

 Transparência na administração 

 Sustentabilidade e meio ambiente 

  



EXEMPLOS DE TAREFAS  DOS MONITORES 

(SUBOFICIAIS/SUBTENENTES/SARGENTOS) 

 

 Melhorar o ambiente educativo 

 Reduzir a violência na escola 

 Aumentar o nível de satisfação dos alunos 

 Reduzir as faltas, o abandono e a evasão 

escolar 

 Fortalecer os conselhos escolares e integrar a 

família à escola 

 Desenvolver valores e atitudes 

 Desenvolver um sentimento de pertencimento 

  



Os resultados apontam que mais de 85% dos 

entrevistados (cerca de 2 mil pessoas nas capitais 

dos estados) matriculariam seus filhos em Escolas 

Cívico-Militares ou manteriam seu dependente na 

unidade escolar caso fosse implantado o modelo de 

Ecim. 

(Fonte: Instituto  Checon Pesquisa, 2019) 

 


