
 

 

COMUNICADO N° 006 / CMT – PLANEJAMENTO ESCOLAR 2021 

 

A fim de divulgar orientações recebidas da Diretoria de Educação Preparatória e 

Assistencial (DEPA), a respeito do Planejamento Escolar de 2021, informo o seguinte: 

   

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

- Este planejamento considera que por ocasião do início das atividades escolares em 

2021, as medidas e protocolos sanitários e de distanciamento social ainda estarão valen-

do. 

 

2. PLANEJAMENTO PARA 2021 

a. Período de adaptação dos novo Alunos 

1) Ocorrerá no período de 18 a 22 de janeiro de 2021. 

2) Os detalhes desta atividade serão regulados, oportunamente. 

 

b. Período de Nivelamento 

1) Haverá um período de NIVELAMENTO entre os dias 25 de janeiro (início das 

aulas) e 27 de fevereiro de 2021, que deverá abarcar tão somente os objetos do 

conhecimento que são pré-requisitos para o ano escolar de 2021 (assuntos mais 

importantes de 2020). 

2) Após esse período de nivelamento, será realizada uma Avaliação Especial 

(AEsp), no período de 01 a 06 de março de 2021. 

3) A AEsp valerá como AP1 para todas as disciplinas envolvidas. 

4) Durante o Período de Nivelamento, o Colégio receberá os alunos todos os dias, 

dentro de cada Ano Escolar, divididos em dois turnos: Ensino Médio, pela manhã e o En-

sino Fundamental, à tarde; na relação de 15 alunos por sala. 

 

c. Primeiro Trimestre Letivo 

1) Começará em 8 de março de 2021, após o término da AEsp. 

2) Este planejamento está sendo realizado e será detalhado posteriormente. 

 

 



d. Batalhão Escolar 

1) Em caráter excepcional, em 2021, a nota para a promoção será baseada no 

resultado da Avaliação Especial (presencial), aplicada depois do Período de 

Nivelamento. 

2) Para concorrer ao Batalhão Escolar, o aluno deverá ter Nota Global do Ano (NGA) 

igual ou maior que 7,0 em 2020 e estar no comportamento “excepcional” ou “ótimo”.  

3) Para o 6º ano, será seguido o que prescreve o Regulamento Interno dos Colégios 

Militares (RICM). 

 

e. Alamar 

- Em 2021, seguem as regras do alamar previstas no RICM, a partir do 2º trimestre. 

 

 

 

Manaus, AM, 29 de outubro de 2020. 

 

VILMAR CARLOTTO JÚNIOR – Cel 
Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Manaus 


