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OBJETIVO

Apresentar o Projeto Pedagógico do

Colégio Militar de Salvador (PP/CMS).
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PROJETO PEDAGÓGICO

A Proposta Pedagógica do CMS tem como

finalidade principal proporcionar uma educação

integral, buscando o desenvolvimento pleno dos

seus alunos, qualificando-o para o trabalho e para

o exercício consciente de sua vida como cidadão

brasileiro.
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MISSÃO DO CMS

Ministrar a educação básica de qualidade, nos

níveis fundamental (6º ao 9º ano) e médio (1º ao 3º

ano), em consonância com a legislação federal da

educação nacional, obedecendo às leis e aos

regulamentos em vigor, segundo valores,

costumes e tradições do Exército Brasileiro,

visando a assegurar a formação do cidadão e

despertando vocações para a carreira militar.
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PLANEJAMENTO 2021

ANO LETIVO 2021

Período de Nivelamento: 25 JAN a 27 FEV 21.

Avaliação Especial: 01 a 06 MAR 21.

- 1º trimestre: 08 MAR a 15 MAIO 21.

- 2º trimestre: 17 MAIO a 21 AGO 21.

- 3º trimestre: 23 AGO a 18 NOV 21.
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PLANEJAMENTO 2021

Período de Nivelamento

As aulas do Ensino Fundamental ocorrerão no período

da manhã.
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PLANEJAMENTO 2021

Período de Nivelamento

As aulas de Artes e Inglês ocorrerão no turno contrário

e em ambiente virtual.
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PLANEJAMENTO 2021

Período de Nivelamento

As aulas do Ensino Médio ocorrerão no período da

tarde.
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PLANEJAMENTO 2021

Período de Nivelamento

As aulas de Artes, Inglês, Filosofia, Sociologia e

Literatura ocorrerão no turno contrário e em ambiente

virtual.
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PLANEJAMENTO 2021

Período pós-nivelamento

Semana 07 (A partir de 08 MAR 21): início do ano

letivo 2021, com os conteúdos do ano letivo

vigente.

O Ensino Fundamental terá aulas presenciais

na 3ª e 5ª feira pela manhã e 4ª feira à tarde e aulas

em ambiente virtual na 2ª e 6ª feira pela manhã,

com 06 (seis) tempos de aula por dia.

As aulas do turno integral ocorrerão da

seguinte forma: 6º ano terá aulas presenciais na 3ª

feira à tarde e o 7º ano aulas presenciais na 5ª feira

à tarde.
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PLANEJAMENTO 2021

Período pós-nivelamento
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PLANEJAMENTO 2021

Período de pós-Nivelamento

O Ensino Médio terá aulas presencias na 2ª, 4ª

e 6ª feiras pela manhã e aulas em ambiente virtual

na 3ª e 5ª feira pela manhã, com 07 (sete) tempos

de aula por dia.

Para complementar a carga horária prevista da

grade curricular e determinada pela LDBEN/96, o 3º

ano terá aulas presenciais na 2ª feira à tarde.
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PLANEJAMENTO 2021

Período de pós-Nivelamento
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COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

ENSINO FUNDAMENTAL 

MAIS FORMATIVO



- A média para aprovação direta será 6 (seis). A

média 5 (cinco) valerá para aprovação a partir da

recuperação final.

- Adoção do livro didático comercial (Pode usar o e-

book).

- 2ª AE centralizada pela DEPA.

- Inserção de produção textual na AE do 9º ano/EF.

- Recuperação no final do trimestre.

- Composição da PRF: 25% (1º trimestre), 25 % (2º

trimestre) e 50 % (3º trimestre).
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



- Alteração do cômputo das médias no trimestre,

sendo 60 % para a AE e 40 % para a AP.

- Manteve as AP e as AE.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Avaliação Parcial (AP)

Para as disciplinas com carga horária semanal

acima de 02 (dois) tempos de aula, no mínimo, 3

(três) notas oriundas de diferentes tipos de

instrumentos de avaliação.

Avaliação Parcial (AP) = (AP1+AP2+AP3)/3
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Para as disciplinas com carga horária semanal

de até 02 (dois) tempos de aula, no mínimo, 2 (duas)

notas oriundas de diferentes tipos de instrumentos

de avaliação.

Avaliação Parcial (AP) = (AP1+AP2)/2

A média final da AP detém apenas 40% do valor

da avaliação do trimestre.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Avaliação de Estudo (AE)

É uma avaliação formal realizada no final de

cada trimestre.

A 2ª AE do Ensino Fundamental será

centralizada.

Não serão realizadas AE para as disciplinas de

Arte e Educação Física.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Nota Periódica (NP)

Após a realização de cada AE, a fórmula para

cálculo da NP de cada trimestre será:

NP = 0,4 X AP + 0,6 X AE

AP = média das notas de AP
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Recuperação trimestral

Após o 1º e o 2º trimestre haverá a avaliação de

recuperação.

NP < 6,0 → O aluno faz uma Avaliação de

Recuperação (AR).

Após a realização da AR, temos:

NPR = (NP + AR)/2

NPR = Nota Periódica Recuperada
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Nota Final (NF)

A Nota Final (NF) será calculada da seguinte forma:

NF = (NP1 + NP2 + NP3)/3

NF ≥ 6,0 → Aluno aprovado.

NF  6,0 → O aluno realiza uma PRF.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Nota Final Recuperada (NFR)

A Nota Final Recuperada (NFR) será calculada da seguinte

forma:

NFR = (NF + PRF)/2

NF ≥ 5,0 → Aluno aprovado.

NF  5,0 → Aluno reprovado.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO



Conselho de Classe de Recuperação (CCR)

4,5  NF  4,9 → em uma disciplina.

ou

4,5  NFR  4,9 → em uma disciplina.

Observação: O aluno não poderá faltar a PRF.
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ENSINO FUNDAMENTAL MAIS 

FORMATIVO
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COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR

ENSINO MÉDIO MAIS 

PREPARATÓRIO



A configuração de um ensino médio mais

preparatório implica nas seguintes ações para 2021:

a. 1º ano/EM: Base Nacional Comum Curricular

(BNCC).

b. 2º e 3º anos/EM: BNCC e 02 (dois) itinerários

formativos.

- Itinerário Formativo Carreiras Militares (IF

CaMil).

- Itinerário Formativo Carreiras Universitárias

(IF CaUni). 29

ENSINO MÉDIO MAIS PREPARATÓRIO



1º Ano do Ensino Médio

A grade horária será composta por 35 tempos

de aula semanais, ou seja, 07 tempos diários de

aulas.

- 35 tempos destinados para a Base Nacional

Comum Curricular (BNCC).
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ENSINO MÉDIO MAIS PREPARATÓRIO



2º e 3º Anos do Ensino Médio

A grade horária será composta por 35 tempos

de aula semanais, ou seja, 07 tempos diários de

aulas.

- 21 tempos para a BNCC e

- 14 tempos para os Itinerários Formativos.
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ENSINO MÉDIO MAIS PREPARATÓRIO



- Média 6,0 para aprovação direta ao final do ano.

- Avaliações cumulativas.

- Fim das avaliações parciais.

- Inserção de prova de recuperação ao final do

trimestre.

- Criação da disciplina Redação.

- Fim do Grau de Incentivo à Participação (GIP)

para o EM.

- Adoção do livro didático comercial (Pode usar o

e-book).
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Serão realizadas 03 avaliações por trimestre

com a seguinte estrutura:

Primeiras avaliações dos trimestres: A1 / A4 / A7

- Essas avaliações serão aplicadas em duas

manhãs.

- Terão 05 horas de duração.

- Essa prova constará de questões com itens

objetivos e discursivos, acrescentada da realização

de produção textual.
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Segundas avaliações dos trimestres: A2 / A5 / A8

- Essas avaliações, também, serão aplicadas em duas

manhãs e seguirão a modelagem dos Itinerários formativos

escolhidos pelos alunos.

- O itinerário CAMIL realizará uma avaliação nos moldes da

prova da EsPCEx.

- O itinerário CAUNI realizará uma avaliação nos moldes da

prova do ENEM.

- O 1º ano EM, em 2021, realizará essas avaliações na

modelagem da EsPCEx/AFA.
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ENSINO MÉDIO MAIS PREPARATÓRIO



Terceiras avaliações dos trimestres: A3 / A6 / A9

- Essas avaliações serão aplicadas aos sábados.

- Serão avaliações centralizadas pela DEPA e

seguirão a modelagem ENEM – inclusive para o 1º

ano em 2021.
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A composição das notas trimestrais se dará pela

média aritmética das "A":

- 1º trimestre: NP1 = (A1 + A2 + A3)/3

- 2º trimestre: NP2 = (A4 + A5 + A6)/3

- 3º trimestre: NP3 = (A7 + A8 + A9)/3

Nota Final (NF)

NF = (NP1 + NP2 + NP3)/3
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Recuperação trimestral

Após o 1º e o 2º trimestre haverá a avaliação de

recuperação.

NP < 6,0 → O aluno faz uma Avaliação de

Recuperação (AR).

Para o EM, a AR será elaborada no mesmo

modelo da A1/A4/A7.

Após a realização da AR, temos:

NPR = (NP + AR)/2

NPR = Nota Periódica Recuperada
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Nota Final Recuperada (NFR)

A Nota Final Recuperada (NFR) será calculada da seguinte

forma:

NFR = (NF + PRF)/2

NF ≥ 5,0 → Aluno aprovado.

NF  5,0 → Aluno reprovado.
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Conselho de Classe de Recuperação (CCR)

4,5  NF  4,9 → em até 2 disciplinas.

ou

4,5  NFR  4,9 → em até 2 disciplinas.

Observação: O aluno não poderá faltar a PRF.
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INTEGRAL
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TURNO INTEGRAL

- O turno integral tem por finalidade ampliar do

tempo disponível para a execução de projetos que

busquem fornecer apoio pedagógico e/ou

complementação de atividades curriculares aos

alunos.

- No turno integral serão realizadas atividades que

solidifiquem as principais competências

relacionadas ao raciocínio lógico-espacial, à

leitura, à escrita e à informática educacional.
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TURNO INTEGRAL

- O comparecimento ao turno integral é obrigatório

para todos os discentes do ano letivo em que ele

for oferecido.
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APOIO PEDAGÓGICO

- O apoio pedagógico foi criado para reduzir os déficits de

aprendizagem e a falta de pré-requisitos, com a finalidade

de combater o fracasso escolar.

- O apoio pedagógico é obrigatório para todos os alunos

que foram inaptos ou aptos com restrição na Avaliação

Diagnóstica (AD) ou para os alunos com dificuldades de

aprendizagem indicados pelo professor.
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APOIO PEDAGÓGICO

- O apoio pedagógico atenderá aos 6º e 7º anos letivos,

exclusivamente nas disciplinas de Língua Portuguesa e

Matemática.
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APOIO PEDAGÓGICO

***FIM***


