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1. APRESENTAÇÃO 

 

À Comunidade Escolar 
 

Há 70 anos a Rede de Colégios Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais 

(CTPM) trabalha com compromisso, comprometimento e dedicação na busca por uma 

educação de qualidade para os filhos e dependentes dos servidores da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG).  

Para chegar até aqui, foi necessária a confiança que todos depositaram em nós 

para participarmos juntos do processo educativo de seus filhos. 

As várias conquistas são motivo de muito orgulho para nós, mas temos a certeza 

de que nesta parceria não basta só que façamos a nossa parte.  

Vocês pais e responsáveis têm importância fundamental neste processo.  

A escola não é responsável sozinha pelo aprendizado do aluno. Nem, tampouco, 

pela educação da criança. 

A Rede CTPM possui valores éticos, humanos e morais, traduzidos através de seu 

regimento e Proposta Pedagógica, que são os pilares que devem sustentar a relação 

diária com os alunos e seus familiares. 

Na certeza de que esta escola foi construída de maneira sólida, bem pensada e 

assertiva, assumimos mais uma vez o compromisso como parceiros na educação de seus 

filhos.  

Para que o caminho rumo a uma educação de qualidade seja trilhado de maneira 

sólida, contamos sempre com o apoio e envolvimento de todos os nossos servidores e 

parceiros, pois somente assim conseguiremos desenvolver tudo o que foi planejado e 

proposto. 

O documentário tem como objetivo contribuir para a obtenção de uma visão geral 

da Rede CTPM, de modo a favorecer a elaboração de estratégias de intervenção que 

possibilitem a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como auxilie no 

cumprimento das metas estratégicas 2020-20231. 

 

 

Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social - DEEAS 

 

 

                                                             
1 Em dezembro de 2019 foi elaborado o Plano Estratégico da Polícia Militar de Minas, 2020-2023, no qual 

consta como objetivos estratégicos e como indicadores de qualidade das atividades desenvolvidas na Rede 
CTPM, o resultado no IDEB (nacional) e no PROEB-SIMAVE (estadual).  



 

6 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é a entidade mantenedora do COLÉGIO 

TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS (CTPM). O CTPM conta com uma rede 

de Unidades Escolares sediadas na Capital e Interior do Estado de Minas Gerais, que 

integram o Sistema de Ensino da Educação Básica da PMMG, instituído pela Lei nº 

20.010, de 05 de janeiro de 2012. A entidade mantenedora, por intermédio do 

Comandante-Geral da PMMG, é responsável por estabelecer políticas e estratégias 

educacionais a serem efetivadas na Rede CTPM, a qual cumpre a gestão técnica por 

meio da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS). A PMMG, pessoa 

jurídica de direito público, criada em 9 de junho de 1775, tem sua sede administrativa 

geral localizada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, (Cidade Administrativa), Bairro 

Serra Verde, Belo Horizonte – Minas Gerais.  

 

Figura 1 – Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais 

 

 

Fonte: Acervo institucional (DEEAS). 

2.1. Histórico 

 

Em 16 de março de 1937, ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais, na Cidade 

de Barbacena, como soldado, o Coronel QOR Argentino Madeira. À época, ele observou 

que nenhum integrante da Polícia Militar estudava no Colégio Estadual de sua cidade, 

que abrigava somente as elites locais. Incomodava também ao jovem militar o baixo nível 

cultural dos instrutores, mesmo quando a instrução era especificamente militar. Em 1946, 
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após concluir o Curso de Formação de Oficiais, o Aspirante Argentino Madeira retornou a 

Barbacena e fundou, no 9º BPM, a Escola Regimental, onde ministrava aula. Ainda em 

1946, já transferido para Belo Horizonte e servindo no EMPM, se matriculou na Faculdade 

de Filosofia.  

Neste período, a ideia de criação de um ginásio destinado aos servidores da 

PMMG e seus dependentes começou a tomar consistência, embora muito combatida. 

Mas o Tenente Argentino Madeira contava com o apoio de vários oficiais da PMMG, 

dentre eles Manoel de Almeida, José Gonçalves, Waldir Fourreaux e Jacinto do Amaral. 

Com a promulgação da Lei Nº 480, de 10/11/49, pelo Governador Milton Soares Campos, 

foi criado no Departamento de Instrução (DI), em Belo Horizonte, o Ginásio Tiradentes da 

Polícia Militar. Esta conquista foi fruto do esforço e ideal de alguns oficiais, especialmente 

o Aspirante PM Argentino Madeira, com a colaboração de toda Corporação.       

 

Figura 2 - Medalha Coronel PM Argentino Madeira 

 

               

Fonte: Acero institucional (DEEAS). 

 

O objetivo era oferecer educação escolar aos militares e seus dependentes. 

Estava dado o primeiro e mais importante passo, pois, em 1951, o Ginásio Tiradentes foi 

transformado em “Colégio Tiradentes”. Seu primeiro diretor foi o professor e advogado 

Carlos Porfírio dos Santos, sucedido pelo Tenente Argentino Madeira, que permaneceu 

no cargo até 28/06/71, dedicando duas décadas de relevantes serviços à comunidade 

escolar. Dentre eles merecem especial destaque:  

a) construção da sede atual do Colégio Tiradentes - Argentino Madeira à Praça 

Duque de Caxias s/n, em Santa Tereza /Belo Horizonte, executada pelo pessoal 

do extinto Corpo de Serviço Auxiliar, CSA, sob o Comando do Coronel Antônio da 
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Costa Dias, e inaugurada em 01/08/64. Grande parte dos recursos destinados à 

construção foram doados pelos integrantes da Corporação durante três anos.  

b) a instalação do Curso Científico, em 1957, e do Curso Normal, em 1963, 

destinado à formação de professores para o antigo Curso Primário.  

c) a expansão do Colégio Tiradentes para diversas cidades do interior de Minas 

Gerais, decorrente da qualidade do ensino do Colégio Tiradentes em Belo 

Horizonte, evidenciada com a aprovação em massa, nas escolas de ensino 

superior da Capital, da primeira turma de concluintes do 2º grau. 

Em decorrência da Lei Estadual nº 4941, de 12 de setembro de 1968, o “Ginásio 

Tiradentes”, passou a denominar-se Colégio Tiradentes da Polícia Militar, conhecido pela 

sigla CTPM. Em 1969, a Corporação inseriu no Regulamento Geral da Polícia Militar 

(RGPM), como uma de suas competências, ministrar educação, ensino e prestar 

assistência, por meio de estabelecimento próprio ao pessoal da Polícia Militar e seus 

dependentes legais.  

 

Figura 3 - Sede do CTPM Argentino Madeira 

 

Fonte: Acero institucional (DEEAS). 

 

Com a inserção no RGPM, da competência para ministrar educação, ensino e 

prestar assistência ao pessoal da Polícia Militar e a seus dependentes legais, por meio de 

estabelecimentos próprios, houve um aumento na demanda. Em decorrência desse fato, 

foram criados vários anexos do CTPM: Nossa Senhora das Vitórias, Gameleira, Minas 

Caixa e Contagem (hoje José Mauro Vasconcelos), que posteriormente se tornaram 

unidades. 

Ao longo de 70 anos, diversas unidades foram criadas: 
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● nas décadas de 1960 e 1970, foram criadas as unidades Barbacena, Bom 

Despacho, Diamantina, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, 

Lavras, Montes Claros, Passos e Uberaba; 

● nas décadas de 1980 e 1990, foram criadas as unidades Patos de Minas e 

Teófilo Otoni;  

● no período de 2000 a 2018, foram criadas as unidades Araguari, Avelino 

Camargos, Betim, Curvelo, Divinópolis, Itabira, Pouso Alegre, São João Del-

Rei, Sete Lagoas, Ubá, Uberlândia e Vespasiano. 

Hoje são 30 unidades do CTPM, distribuídas nas diversas regiões do Estado, 

visando ao atendimento da demanda de vagas dos dependentes legais dos policiais 

militares e de servidores civis, prioritariamente. 

 

Figura 4 - Linha do tempo da criação das Unidades da rede CTPM 

 

Fonte: DEEAS3. 

 

2.2. A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS) 

 
A Diretoria de Promoção Social (DPS), criada em 1989, era a unidade responsável 

pelo gerenciamento das atividades relacionadas à educação escolar e à assistência social 

da PMMG. Em 1998, a DPS foi transformada em Centro de Promoção Social (CPS). Em 

janeiro de 2009, o CPS tornou-se Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 

(DEEAS) com o intuito de desenvolver políticas de educação escolar e de assistência 

social com os seguintes objetivos: 

a) difundir informações, coordenar, elaborar e acompanhar as normas 

pedagógicas que norteiam o desenvolvimento da ação educacional nas Unidades do 

CTPM; 



 

10 
 

b) coordenar as ações referentes ao desenvolvimento do ensino e à gestão 

escolar, expedir orientações normativas, visando promover a sincronia de todo o Sistema 

de Educação Escolar do CTPM.  

 

Figura 5 - Logomarca da DEEAS 

 

 

Fonte: Acervo Institucional (DEEAS). 

  

2.3. Marco Filosófico  

 

O CTPM tem como missão “promover educação básica de qualidade, por meio de 

processos didático-pedagógicos de excelência, alicerçados por valores éticos, morais e 

sociais, com a visão de ser reconhecido como referência em educação básica em Minas 

Gerais2”.  

 Os processos pedagógicos do CTPM são alicerçados por vasto conjunto de 

fundamentos e valores, individuais, sociais e institucionais que orientam o trabalho 

educativo, destacando-se, dentre outros: a ética, a política, a estética militar, a legalidade, 

a moralidade, a liberdade, a lealdade, o patriotismo, a hierarquia, a disciplina, o espírito de 

justiça, o civismo, a solidariedade, o respeito, a atenção à família, o autodomínio, o 

acatamento às normas, o respeito aos costumes e tradições da PMMG. Conforme 

Regimento Escolar do CTPM, o marco filosófico baseia-se na missão, na visão e nos 

valores da PMMG. De acordo com os fundamentos que norteiam a proposta pedagógica, 

e a base institucional da PMMG, o CTPM tem como valores:  

I - a Disciplina.  

II - a Ética.  

III - a Hierarquia.  

IV - a Justiça  

V - a Lealdade.  

VI - a Representatividade.  

VII - a Responsabilidade.  

                                                             
2
 (DEEAS, 2019, online), disponível em: 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/deeas/04012019092305596.pdf, acesso em: 
08 jun. 2020.  

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/deeas/04012019092305596.pdf
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VIII – o Respeito.  

 

2.4. Sistema de Ensino  

 

O Sistema de Ensino da PMMG é regido pela Lei nº 20.010 de 05/01/2012, através 

da Academia de Polícia Militar e das Unidades do Colégio Tiradentes. As Unidades do 

Colégio Tiradentes possuem legislação própria, inseridos na estrutura organizacional da 

PMMG. Suas diretrizes educacionais estão de acordo com a legislação educacional 

vigente, expedidas em âmbito federal e estadual. A DEEAS é a responsável pela 

coordenação, controle, planejamento e supervisão técnica das atividades específicas de 

Educação Escolar da Polícia Militar nas Unidades do CTPM. Para o desenvolvimento de 

suas atividades educacionais, cada unidade do CTPM possui uma Direção Administrativa 

e uma Pedagógica. A Direção administrativa está organizada como estrutura 

administrativa de Comando da unidade e uma estrutura pedagógica específica para cada 

unidade.  

Após um diagnóstico pedagógico realizado na rede CTPM pela DEEAS, foram 

identificados diversos problemas que vinham comprometendo o fornecimento de uma 

educação de qualidade, dentre os quais destacam-se: 

• atraso no fornecimento dos materiais didáticos distribuídos pelo Governo 

Federal, prejudicando o regular desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 

• críticas relacionadas à qualidade dos materiais didáticos e  ao seu 

conteúdo,  que estavam em desconformidade com a proposta pedagógica da escola, 

apresentando discrepâncias para com a matriz curricular do sistema de ensino do CTPM, 

o que implicava na necessidade de aquisição de materiais complementares, tais como 

livros, caderno de exercícios, mapas, dentre outros, cujo dispêndio resultava em valores 

elevados, conforme o ano escolar e a unidade do aluno; 

• os materiais didáticos não eram padronizados por título, editora, volume etc., 

desse modo cada unidade adotava livros diferenciados, ocasionando a impossibilidade de 

reposição no caso de perda ou extravio, além de despesa para os pais/responsáveis do 

aluno em situação de transferência, pois muitas das vezes os livros utilizados na unidade 

de origem não eram os mesmos adotados pela unidade para a qual se transferiu: 

• a necessidade de atualizar e aprimorar a metodologia de ensino aplicada no 

CTPM, através da incorporação de inovações tecnológicas, como, por 

exemplo, plataforma digital de ensino, como um instrumento facilitador da interação, entre 

a escola, professor, aluno e pais/responsáveis, bem como do acompanhamento da vida 

escolar dos alunos, por meio de  funcionalidades e recursos digitais. 

Com base nesse diagnóstico, em 2016, a DEEAS iniciou um processo 

de  reestruturação das Normas Administrativas e Pedagógicas  da rede CTPM com o 
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intuito de melhorar o Sistema de Ensino, desenvolver e aperfeiçoar processos didáticos 

pedagógicos, garantir o sincronismo das ações, instrumentos avaliativos,  material 

didático,  fazendo com que todas as unidades do CTPM seguissem as mesmas diretrizes 

e tivessem sua organização unificada. 

Para implementação das novas propostas, a DEEAS iniciou um processo de 

análise e escolha do Material didático impresso e digital, plataforma digital de ensino, 

ferramentas que proporcionariam uma maior interação entre escola, professores, aluno e 

família e permitiriam o acompanhamento on-line das atividades desenvolvidas pelos 

alunos, das notas, tarefas escolares, agenda de atividades e comunicação direta com os 

pais por meio de mensagens.  

Em novembro de 2017, por meio do edital 01/2017, foi homologada a parceria com 

o Sistema Positivo de Ensino (SPE). O SPE está há 40 anos no mercado e é um dos 

maiores sistemas voltados ao ensino no Brasil. Está presente em todos os estados 

brasileiros, em todas as capitais e em 974 municípios. Possui 1816 escolas conveniadas, 

no Brasil e no Japão, atendendo cerca de 495 mil alunos. 

No ano de 2018, ocorreu o início dos trabalhos em parceria com a Editora Positivo 

de Ensino, fato que demandou uma série de adaptações por parte de toda a comunidade 

escolar, delineando novos processos, novos planejamentos, mudanças de posturas e 

organização. O SPE oferecia uma série de recursos didáticos e pedagógicos, tais como 

livro impresso e digital, ambiente virtual (Plataforma Positivo ON), formação continuada 

aos professores e ambiente exclusivo para a família e o aluno.  

Além do material didático, o SPE fornecia à equipe pedagógica e aos demais 

colaboradores assessoria pedagógica e técnica, por meio de atendimento presencial e a 

distância. 

 

Figura 6 - Parceria entre Sistema Positivo de Ensino (SPE) e Rede CTPM 

 

 

Fonte: Acervo institucional (DEEAS). 
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2.5. Provimento dos cargos/funções da Rede CTPM 

 

A Rede CTPM conta hoje com 30 unidades de ensino espalhadas por todo o 

Estado de Minas Gerais. Para cumprir sua missão, a Rede CTPM conta com uma equipe 

de 2942 (dois mil novecentos e quarenta e dois) colaboradores. 

 
Tabela 1 - Quantitativo de colaboradores em efetivo exercício 

 

 
 

Fonte: DEEAS (dados atualizados em 29/05/2020). 

Todos os profissionais que atuam na parte Pedagógica da  Rede CTPM possuem 

curso de graduação. Muitos desses colaboradores possuem, ainda, pós-graduação com 

cursos de especialização (lato sensu), mestrado ou doutorado (stricto sensu). 

 

Gráfico 1 - Formação dos colaboradores da equipe pedagógica em efetivo exercício 

 

 
Fonte: DEEAS (dados atualizados em 29/05/2020). 
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2.5.1 Quantitativo de alunos por unidade  

 

A Rede CTPM atende, atualmente, 24.109 alunos matriculados nas 30 unidades, 

conforme especificado na Tabela 2, apresentada a seguir.  

 
Tabela 2 - Quantitativo de alunos por unidade 

 

UNIDADE NÚMERO DE TURMAS NÚMERO DE ALUNOS 

ARAGUARI 10 305 

ARGENTINO MADEIRA 93 2830 

AVELINO CAMARGOS 32 920 

BARBACENA 33 1020 

BETIM 32 934 

BOM DESPACHO 22 668 

CURVELO 15 383 

DIAMANTINA 16 466 

DIVINÓPOLIS 16 387 

GAMELEIRA 42 1257 

GOVERNADOR VALADARES 34 992 

IPATINGA 33 920 

ITABIRA 19 498 

JOSÉ MAURO VASCONCELOS 32 942 

JUIZ DE FORA 36 980 

LAVRAS 26 706 

MANHUAÇU 23 620 

MINAS CAIXA 44 1322 

MONTES CLAROS 30 992 

NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 30 939 

PASSOS 22 674 

PATOS DE MINAS 25 733 

POUSO ALEGRE 12 335 

SÃO JOÃO DEL-REI 12 326 

SETE LAGOAS 27 713 

TEÓFILO OTONI 21 569 

UBÁ 18 431 

UBERABA 31 871 

UBERLÂNDIA 33 943 

VESPASIANO 16 433 

TOTAL 835 24109  

           

Fonte: DEEAS (dados atualizados em 18/05/2020). 
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2.6 Desempenho Escolar: 2015 a 2019                    

 

A avaliação escolar é um processo sistematizado de registro e apreciação dos 

resultados obtidos em relação a metas educativas estabelecidas previamente, realizado 

através de provas escritas, orais, testes, participação em aulas, etc.  

O processo da avaliação no ensino - aprendizagem é realizado de forma contínua, 

cumulativa e sistemática tendo como objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem de 

cada aluno, em relação à programação curricular. A avaliação deve priorizar o resultado, 

o processo, a prática de investigação, a interrogação da relação ensino aprendizagem, a 

identificação dos conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica.  

 

Figura 7 - Atividade extraclasse realizada com alunos 
 

 

Fonte: Acervo institucional DEEAS 

 

Figura 8 - Alunos em sala de aula 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo institucional DEEAS  
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2.6.1. Avaliações internas da Rede CTPM 

 

São as avaliações realizadas regularmente nas unidades, compõem ações de 

monitoramento e apreciação qualitativa e quantitativa de dados relevantes do processo de 

ensino e aprendizagem. Visam auxiliar o professor na tomada de decisões sobre as 

práticas didático-pedagógicas adotadas, e os alunos na orientação e reorientação de seus 

hábitos de estudos e de práticas de desenvolvimento de habilidades e atitudes atreladas. 

 As avaliações são sustentadas por processos compostos de ações rotineiras e 

contínuas, focadas em registros e intervenções pedagógicas oportunas, tendo como 

objetivo geral garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. São objetivos 

específicos das avaliações na Rede CTPM: 

I – orientar e reorientar o ato didático-pedagógico para cada ano escolar, turma e 

aluno, por meio de um planejamento holístico que enxerga o discente para além da 

coletividade à qual pertence, tratando-o como ser social que se desenvolve eticamente a 

partir das interações humanas, em especial, as vividas no ambiente escolar; 

II – subsidiar intervenções imediatas no processo de ensino e aprendizagem, de 

forma a sanar dificuldades individuais e coletivas dos alunos e/ou redirecionar o trabalho 

docente; 

III – aproximar os responsáveis pedagógicos da escola, com a criação de 

oportunidades diversas de trocas de informações e experiências que contribuam 

efetivamente para o crescimento individual do aluno e o engrandecimento da Educação 

Básica da Polícia Militar (EBPM); 

IV – fundamentar as deliberações do Conselho de Classe quanto à necessidade 

de intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo e, na reunião final, sobre a retenção 

ou promoção de alunos. 

A avaliação do aluno ocorre de forma contínua e sistemática, ao longo das três 

etapas e de todo ano letivo, em todos os componentes curriculares, por meio de 

instrumentos avaliativos diversificados. Incidem sobre seu desempenho as diferentes 

experiências de aprendizagem, levando em consideração as habilidades específicas a 

serem desenvolvidas em todo o percurso da educação básica.  

As avaliações internas acontecem periodicamente nas unidades escolares e 

obedecem às diretrizes estabelecidas pela DEEAS. 

Os gráficos apresentados a seguir referem-se ao desempenho da Rede CTPM, no 

período de 2015 a 2019, por nível de ensino. 
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Gráfico 2 - Resultado Final Rede CTPM - 2015 a 2019 (Ensino Fundamental I) 

 

 
Fonte: SIEA.  

 
 

Gráfico 3 - Resultado Final Rede CTPM - 2015 a 2019 (Ensino Fundamental II) 

 

 
Fonte: SIEA.  

 
 

Gráfico 4 - Resultado Final Rede CTPM - 2015 a 2019 (Ensino Médio) 

 

 
 Fonte: SIEA.  

 

Os gráficos mostram que as médias de aprovação no Ensino Fundamental I  (1º 

ao 5º ano) mantiveram-se acima de 75%. No Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano ) e no 
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Ensino Médio (1º ao 3ºano) as médias de aprovação variaram entre 64,59% a 72,35%, 

mantendo uma linha ascendente após a implementação da padronização das atividades 

didáticas na rede CTPM. 

Este resultado demonstra que os alunos da Rede CTPM apresentam bom 

desempenho e rendimento, conseguindo desenvolver as habilidades e competências 

referentes ao processo de leitura e escrita, bem como ao desenvolvimento do raciocínio 

lógico matemático, cálculos, interpretação e inferência. 

 

2.6.2.  Avaliações em larga escala na Rede CTPM 

 
A avaliação em larga escala surge no cenário educacional como um mecanismo 

de estímulo à mudança, tanto no que concerne à organização do sistema de ensino, 

como na definição de metas em busca de se garantir as necessidades básicas de 

aprendizagem ao indivíduo. Esse propósito está associado à concepção da educação 

como um direito social e um dever do Estado. Nesse sentido, cabe aos governos federal e 

estadual, por meio da Secretaria de Educação, assegurar padrões mínimos de acesso, 

permanência e desempenho escolar dos alunos.  

 

2.6.2.1 Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) 

  

Avaliar para avançar, ou melhor, para continuar avançando. Essa é uma das 

missões do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). É por meio 

desse trabalho, que a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a Rede CTPM 

conseguem identificar necessidades, problemas e demandas do sistema e das unidades, 

auxiliando no planejamento de ações em diferentes níveis e momentos que objetivam a 

melhoria da educação pública da rede estadual (ensino fundamental e médio) em Minas. 

O SIMAVE é composto por duas avaliações: Programa de Avaliação da 

Alfabetização (PROALFA) e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação 

Básica (PROEB). 

Em relação ao PROALFA, destaca-se que é uma avaliação anual e censitária 

realizada pelos alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, nos componentes 

curriculares Língua Portuguesa (Leitura e Escrita) e Matemática. É realizado na tentativa 

de fazer intervenções cada vez mais precoces em relação desempenho no processo de 

aprendizagem dos alunos brasileiros, especificamente nos desempenhos de leitura e 

escrita e gerar dados sobre os impactos das políticas públicas educacionais para 

reorientar e aperfeiçoar as ações pedagógicas, principalmente em relação ao processo de 

alfabetização. 
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O PROALFA organiza as avaliações de acordo com: 

a) as Matrizes de Referência que descrevem as habilidades a serem avaliadas por 

meio dos testes de proficiência;  

b) os resultados através de Padrões de Desempenho que seguem como 

parâmetro os intervalos das Escalas de Proficiência que foram desenvolvidas com 

objetivo de traduzir medidas em diagnósticos qualitativas do desempenho escolar. 

As escalas de Proficiência demonstram a capacidade do aluno para realizar algo, 

dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento. 

Os Padrões de Desempenho são categorias definidas a partir de cortes numéricos 

que agrupam os níveis da Escala de Proficiência, com base nas metas educacionais 

estabelecidas pelo PROALFA. Esses cortes dão origem a três Padrões de Desempenho - 

baixo, intermediário e recomendado - os quais apresentam o perfil de desempenho dos 

alunos. No PROALFA as escalas estão organizadas conforme os seguintes intervalos: 

a) De 0 a 450 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento e não 

podem ser considerados alfabetizados.  

b) De 450 a 500 os alunos se encontram no nível intermediário de 

desenvolvimento e adquiriram apenas habilidades elementares relacionadas à 

apropriação do sistema de escrita. 

c) Acima de 500 os alunos se encontram no nível recomendado de 

desenvolvimento e são considerados alfabetizados. 

No PROALFA as competências estão agrupadas em níveis que apontam as 

competências já desenvolvidas pelos alunos. 

 

2.6.2.2. Resultados PROALFA na Rede CTPM 

 

Gráfico 5 – PROALFA 3º ano Ensino Fundamental - Matemática

 
Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE

3
                                     

(dados atualizados em 01/06/2020). 

                                                             
3 http://simave.educacao.mg.gov.br/, 

http://simave.educacao.mg.gov.br/
http://simave.educacao.mg.gov.br/
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A Rede CTPM alcançou nota 638,10 em 2018, em Matemática, alcançando o 

Nível 4 de desenvolvimento (Gráfico 5). Assim os alunos são capazes de identificar o 

predomínio de itens sem suporte em imagens e do eixo Numérico e Algébrico, 

principalmente na resolução de problemas de adição ou subtração com o significado de 

comparar diferença, a menor ou a maior e a maioria dos problemas de multiplicação ou 

divisão. No eixo Grandezas e Medidas, conseguem inferir medida em instrumento 

(termômetro) com valor procurado não explícito, e leem horas e minutos em relógios 

analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além de horas exatas. No 

eixo Tratamento da Informação, identificam a frequência associada a uma categoria em 

gráficos. 

 
Gráfico 6 - PROALFA 3º ano Ensino Fundamental - Língua Portuguesa 

 

Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          
(dados atualizados em 01/06/2020). 

 

A Rede CTPM alcançou nota 643,10 em 2018 (Gráfico 6), em Língua Portuguesa, 

alcançando  o Nível 4, o que demonstra que desenvolveram habilidades de leitura que 

lhes permitem ler, com compreensão, textos mais extensos, inferindo informações, 

identificando o assunto de que trata o texto e estabelecendo relações entre partes do 

texto, como reconhecer o espaço e o tempo em que se desenrolam os fatos numa 

narrativa. Também identificam o gênero e a finalidade de textos que circulam em 

contextos sociais mais próximos às situações da vida cotidiana.  

Alunos com proficiência acima de 550 pontos identificam o local de inserção de 

palavras na ordem alfabética, identificam o referente de pronomes pessoais e 

reconhecem o efeito de sentido produzido pelo uso do sinal de interrogação e de outras 

notações, como a letra maiúscula e o negrito. Essas capacidades se ampliam à medida 

que se avança nos níveis de proficiência. 

http://simave.educacao.mg.gov.br/
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Gráfico 7 - PROALFA 3º ano Ensino Fundamental - Escrita 

 

Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          
(dados atualizados em 01/06/2020). 

 

Em relação à escrita de palavras, a rede CTPM alcançou nota 776,80 em 2018 

(Gráfico 7), alcançando o nível 5. Isso significa que o aluno consegue escrever as 

palavras apresentadas em acordo com a norma padrão, independentemente de sua 

complexidade. Em relação à produção de textos, os estudantes têm grande probabilidade 

de atender à proposta de produção textual apresentada no teste: construir uma narrativa, 

apresentando uma situação inicial, central e final. O texto apresenta os elementos da 

narrativa como enredo, personagens, narrador, tempo e espaço, com ideias articuladas 

por meio do uso de recursos coesivos como conectivos, substituições lexicais ou marcas 

linguísticas que contribuem para a construção de sentido do texto.  

No que se refere às convenções da escrita e aos aspectos morfossintáticos, o 

texto pode apresentar desvios de ortografia e pontuação que não comprometem a 

compreensão. Provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes 

estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente atendem à proposta 

de dar continuidade a uma narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final, 

com narrador, espaço, tempo e personagens. Articulam as partes do texto com 

conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores textuais. Segmentam e 

escrevem as palavras corretamente, embora o texto possa apresentar poucos desvios 

ortográficos e de pontuação que não comprometem a compreensão.  

Os resultados alcançados pela rede são bem superiores à média do Estado de 

Minas Gerais. 

 

 

http://simave.educacao.mg.gov.br/
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2.6.2.3. Resultados PROEB 

 

O PROEB é uma avaliação anual e censitária, que avalia as competências, dos 

estudantes nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática, no 5º, 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e 1º e 3º anos do Ensino Médio. 

Os PADRÕES DE DESEMPENHO indicam o grau de cumprimento dos objetivos 

educacionais considerados essenciais e expressos na MATRIZ DE REFERÊNCIA para 

avaliação, bem como as metas de desempenho a serem alcançadas. Os testes feitos 

pelos alunos trazem uma medida de seu desempenho nas HABILIDADES avaliadas que é 

denominada PROFICIÊNCIA e organizada em uma escala para fins de análise. Os 

Padrões apresentam uma caracterização das COMPETÊNCIAS e HABILIDADES 

cognitivas desenvolvidas pelos alunos em importantes pontos da ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA. 

A escala de proficiência é uma medida de avaliação que apresenta, através de 

níveis de desempenho, a construção das habilidades pelos alunos. Ela traz uma análise 

pedagógica na divulgação dos resultados das avaliações educacionais em larga escala e 

através dela é possível construir um diagnóstico da aprendizagem do conjunto dos 

alunos, considerando as aprendizagens que foram e que não foram construídas.  

O PROEB tem como objetivo fornecer subsídios ao governo estadual e prefeituras 

municipais para a tomada de decisões relativas às políticas públicas educacionais e, às 

escolas para a reflexão quanto ao direcionamento de suas práticas pedagógicas. 

O PROEB /SAEB organiza as avaliações de acordo com: 

a) as Matrizes de Referência;  

b) intervalos nas Escalas de Proficiência.  

As escalas de Proficiência demonstram a capacidade do aluno para realizar algo, 

dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento. 

No PROEB as escalas estão organizadas de acordo com os seguintes intervalos: 

 

5º ano do EFI:  

a) De 0 a 175 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento. 

b) De 175 a 225 os alunos se encontram no nível intermediário de desenvolvimento. 

c) Acima de 225 os alunos se encontram no nível recomendado de desenvolvimento. 

 

9º ano do EFII: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

a) De 0 a 200 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento. 

b) De 200 a 275 os alunos se encontram no nível intermediário de desenvolvimento. 

c) Acima de 275 os alunos se encontram no nível recomendado de desenvolvimento. 
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MATEMÁTICA 

a) De 0 a 225 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento. 

b) De 225 a 300 os alunos se encontram no nível intermediário de desenvolvimento 

c) Acima de 300 os alunos se encontram no nível recomendado de desenvolvimento. 

 

3º ano do EM: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

a) De 0 a 250 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento  

b) De 250 a 300 os alunos se encontram no nível intermediário de desenvolvimento  

c) Acima de 300 os alunos se encontram no nível recomendado de desenvolvimento. 

MATEMÁTICA 

a) De 0 a 300 os alunos se encontram no nível baixo de desenvolvimento. 

b) De 300 a 375 os alunos se encontram no nível intermediário de desenvolvimento. 

c) Acima de 375 os alunos se encontram no nível recomendado de desenvolvimento. 

No PROEB  as competências estão agrupadas em níveis que  apontam as 

competências já desenvolvidas pelos alunos. 

Gráfico 8 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –  5º ano - Língua 
Portuguesa 

 

 

Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          
(dados atualizados em 01/06/2020). 

 

Em 2018, a média de proficiência alcançada pelos alunos do 5º ano em Língua 

Portuguesa foi 258,77, superando a média dos anos anteriores. A Rede CTPM se 

encontra no nível 6 de desempenho e no nível recomendado de desenvolvimento, 

demonstrando um perfil de desempenho de leitor ativo, perfil este desejável aos alunos no 

término do 5º ano de escolarização. A cada ano a Rede CTPM vem alcançando melhores 

resultados nas avaliações externas de larga escala.  

http://simave.educacao.mg.gov.br/
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Gráfico 9 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –                                                                                                       
5º ano - Matemática  

 

                  
          

 Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          
(dados atualizados em 01/06/2020). 

 
Em 2018 a média de proficiência alcançada pelos alunos do 5º ano em 

Matemática foi 266,09. A Rede CTPM se encontra no nível 6 de desempenho e a maioria 

dos alunos se encontra no nível recomendado de desenvolvimento. 

 

Gráfico 10 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –                                                                                                       
9º ano– Língua Portuguesa  

                   
Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          

(dados atualizados em 01/06/2020). 

http://simave.educacao.mg.gov.br/
http://simave.educacao.mg.gov.br/
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Em 2018, a média de proficiência alcançada pelos alunos do 9º ano em Língua 

Portuguesa foi 289,73. A Rede CTPM se encontra no nível 4 de desempenho e a maioria 

dos alunos se encontra no nível recomendado de desenvolvimento. 

                  
Gráfico 11 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –                                                                                                       

9º ano – Matemática 

                       
Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          

(dados atualizados em 01/06/2020). 

 

Em 2018, a média de proficiência alcançada pelos alunos do 9º ano em Língua 

Portuguesa foi 307,16. A Rede CTPM se encontra no nível 4 de desempenho e a maioria 

dos alunos se encontra no nível adequado de desenvolvimento. 

 
Gráfico 12 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –                                                                                                       

3º ano Ensino Médio – Língua Portuguesa 

                  
Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          

(dados atualizados em 01/06/2020). 

http://simave.educacao.mg.gov.br/
http://simave.educacao.mg.gov.br/
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Em 2018, a média de proficiência alcançada pelos alunos do 9º ano em Língua 

Portuguesa foi 308,85. A Rede CTPM se encontra no nível 4 de desempenho e a maioria 

dos alunos se encontra no nível adequado de desenvolvimento. 

 

Gráfico 13 - Média de Desempenho PROEB – 2013 a 2018 –                                                                                                       
3º ano Ensino Médio – Matemática 

               
Fonte: Elaborado pela DEEAS, baseado em informações do Site do SIMAVE                          

(dados atualizados em 01/06/2020). 

 

Em 2018, a média de proficiência alcançada pelos alunos do 9º ano em Língua 

Portuguesa foi 319, 82. A Rede CTPM se encontra no nível 4 de desempenho e a maioria 

dos alunos se encontra no nível básico de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://simave.educacao.mg.gov.br/
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3. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA (IDEB) 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007 pelo 

Governo Federal, reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos importantes 

para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 

avaliações. É calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e as médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). 

O IDEB permite ao Governo Federal e às escolas um diagnóstico da educação 

brasileira. Esse indicador auxilia os governantes na definição de políticas públicas 

voltadas para a melhoria da educação no país. Assim, definiu-se para o IDEB nacional o 

índice igual a 6,0 para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 para os anos finais do 

Ensino Fundamental; e 5,2 para o Ensino Médio (metas a serem atingidas até 2021). 

Além dessas metas nacionais, o IDEB por escola apresenta metas a serem 

cumpridas por cada escola, que são as metas intermediárias, segundo as quais cada 

sistema deve evoluir a partir de pontos distintos. 

A seguir são apresentados os resultados da Rede CTPM, extraídos do site do 

INEP4 e compilados pela DEEAS.  

 

3.1 Resultados IDEB 2013 a 2017 

 

Gráfico 14 - Resultado IDEB – Ensino Fundamental I 

 

          
Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

                                                             
4 http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica
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O indicador de aprendizado varia de 0 até 10 e quanto maior, melhor o 

aprendizado. O índice médio de desempenho da Rede CTPM no IDEB, em 2017, no 

ensino fundamental I, foi 7,62, mostrando-se superior aos anos anteriores e à média 

estabelecida para o Brasil. 

 
Gráfico 15 - Resultado IDEB – Ensino Fundamental II 

 

         
 

Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

 

O índice médio de desempenho da Rede CTPM no IDEB, em 2017, no ensino 

fundamental II, foi 5,45, inferior aos anos anteriores e à média estabelecida para o Brasil a 

ser atingida até 2021, que é 5,5. 

 

Gráfico 16 - Resultado IDEB – Ensino Médio 

                    
 

Fonte: Elaborado pela DEEAS. 
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O índice médio de desempenho da Rede CTPM no IDEB, em 2017, no ensino 

médio, foi 4,87. Esse resultado está bem próximo à meta estabelecida para o Brasil, para 

esse nível de ensino, a ser atingida até 2021, que é 5,2. Ressalta-se que 2017 foi o 

primeiro ano em que o ensino médio foi avaliado. 
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4. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizada pelo INEP, 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. A prova foi criada em 1998 com 

o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio. A partir 

de 2004, a prova passou a ser utilizada como ferramenta para ingresso em instituições do 

ensino superior e, em 2010, com sua inclusão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), foi 

reconhecido como o maior e mais completo exame educacional do Brasil. 

Ao longo de sua criação, o Enem acabou substituindo o tradicional vestibular 

realizado por faculdades e universidades nacionais, tornando-se  ferramenta para 

concessão de bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares, através do 

Programa Universidade Para Todos (Prouni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/sisu
https://www.educamaisbrasil.com.br/prouni


 

31 
 

Gráfico 17 - Desempenho Rede CTPM ENEM 2019 

 

Fonte: Elaborado pela DEEAS. 
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UNIDADES CTPM - POSIÇÃO NO BRASIL (ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS) - QUANTO MENOR MELHOR   
A PARTIR DA  MÉDIA NAS PROVAS OBJETIVAS  - 2017 A 2019 

POSIÇÃO NO BRASIL MÉDIA PROVAS OBJETIVAS 2017 POSIÇÃO NO BRASIL MÉDIA PROVAS OBJETIVAS 2018 POSIÇÃO NO BRASIL MÉDIA PROVAS OBJETIVAS 2019



 

32 
 

Gráfico 18 - Desempenho Rede CTPM –Minas Gerais Provas Objetivas 2017 a 2019 

 

 
Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

 
 
 

Verifica-se nos gráficos 17 e 18 o quanto a rede CTPM tem evoluído anos após anos, ganhando posições entre as melhores escolas 

públicas e privadas do Brasil e de minas Gerais. Vale ressaltar que no Brasil foram quase 20 mil escolas somando as públicas e privadas que 

fizeram o ENEM e em Minas Gerais foram quase 8 mil escolas.  
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Gráfico 19 - Desempenho ENEM Rede CTPM – Média Provas Objetivas – 2017 a 2019 

 

  Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

 

A média de desempenho da rede CTPM nas provas objetivas, no Enem em 2019 

foi 579,70, média 11,05 inferior em relação a 2018, demonstrando pequena queda no 

resultado. 

 

Gráfico 20 - Desempenho ENEM Rede CTPM – Média Provas Redação – 2017 a 2019 

 

  Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

 
 

A média de desempenho da rede CTPM nas provas de redação, no ENEM em 

2019 foi 732,90, superior em 86,20 em relação a 2018, demonstrando melhoria 

progressiva no resultado. 
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Tabela 3 - Ranking das 31 melhores escolas públicas de MG no ENEM 2019 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em informações disponíveis na plataforma Evolucional. 
 

 

A Rede CTPM conquistou as 22 primeiras posições entre as 3603 escolas públicas de Minas Gerais.
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5. APROVAÇÃO NOS VESTIBULARES 2019-2020 

 

Gráfico 21 - Aprovação no vestibular – 1 º semestre- Comparativo 2019-2020 

                        
 Fonte: Elaborado pela DEEAS. 

 

  Os alunos da Rede CTPM, em sua maioria, participam de vestibulares 

assim que se formam no Ensino Médio. Um dos cursos mais procurados pelos alunos é 

Direito, pois muitos têm como objetivo ingressar na carreira militar. 

A média de aprovação dos alunos gira em torno de 70%, demonstrando o papel 

fundamental da escola, que é o de auxiliar na formação humana e acadêmica dos alunos, 

orientando-os a trilhar caminhos de sucesso. 

Todos os esforços das equipes gestora e pedagógica da Rede são no sentido de 

que os alunos adquiram conhecimentos e desenvolvam competências que os permitam 

ser aprovados em qualquer universidade, especialmente em escolas públicas. 

Esse esforço já demonstra vitórias, pois no 1º semestre de 2020, 18 (dezoito) 

alunos foram aprovados em 1º lugar em universidades públicas e 72 (setenta e dois) 

alunos ficaram entre os primeiros lugares em diversas universidades brasileiras. Dos 327 

alunos egressos, 66 obtiveram proficiência superior a 900 pontos na Redação e quatro 

alunos obtiveram 980 pontos. 
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6. EVASÃO ESCOLAR – REDE CTPM 2015 a 2019 

 
 

Gráfico 22 - Evasão Escolar na Rede CTPM (2015 - 2019) 

 

Fonte: SIEA. 

As causas que levam à evasão escolar são numerosas e variadas. As razões mais 

frequentes abrangem a ausência de interesse pela escola, os transtornos ou dificuldades 

de aprendizagem, a necessidade de trabalhar, a falta de estímulo familiar, as questões de 

saúde, os problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino, entre outras. 

O primeiro motivo está diretamente ligado ao contexto educacional em que o aluno 

está inserido e existem diferentes razões associadas a ele. A ausência de interesse pela 

escola pode ser ocasionada por diversos fatores, entre os quais estão a proposta 

pedagógica da escola, o tipo de metodologia empregada pelos professores e a adoção de 

práticas que privilegiam o produto da aprendizagem, mas que pouco se ocupam do 

processo. Em geral, são posturas que não colocam o aluno como protagonista. 

Houve redução no número de evasão escolar em 2019, o que demonstra que as 

mudanças no ensino aprendizagem da Rede CTPM tornaram as práticas educativas mais 

atrativas para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-guia-para-desenvolver-os-alunos-incentivando-forcas-e-superando-dificuldades
https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-guia-para-desenvolver-os-alunos-incentivando-forcas-e-superando-dificuldades
https://www.somospar.com.br/entenda-a-importancia-da-proposta-pedagogica-da-escola/
https://www.somospar.com.br/entenda-a-importancia-da-proposta-pedagogica-da-escola/
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Gráfico 23 - Percentual Reprovações 2015 a 2019 
 

  

Fonte: SIEA. 

 

É importante ressaltar que neste período ocorreu, nas unidades, a padronização 

das normas e articulações nos processos de parceria entre os diversos setores, 

segmentos e indivíduos. Sabendo da importância das ações da Rede, os benefícios 

assumidos pela equipe das unidades são notórios,  entre eles: a potencialização e a 

multiplicação das ações, tendo um maior aproveitamento do potencial humano e do 

conhecimento no ensino aprendizagem, acontecendo troca de informações e recursos, e 

a melhoria da qualificação do trabalho de todos.  

Em 2018 houve a implantação do SPE como forma de garantir a melhor entrega 

dos recursos para cada um dos públicos: gestores escolares, professores, alunos e 

famílias. A adoção de um sistema mais robusto, com diversificados recursos didáticos e 

pedagógicos, tais como formação continuada, livros impressos e digitais, e ambiente 

digital (Plataforma Positivo ON), possibilitaram à Rede CTPM o desenvolvimento de uma 

proposta pedagógica mais uniforme, diversificando as estratégias de aprendizagem, 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

Houve significativa redução no índice de reprovações na Rede CTPM entre 2015 e 

2019, passando de 9,9 % em 2015 para 7,2% em 2019. Importante destacar que, em 

2017, foi finalizado na Rede CTPM o processo de progressão parcial, que elevou o índice 

de reprovação. 
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7. ENSINO REMOTO NA REDE CTPM - 2020 

 

Diante deste momento emergencial pelo qual passa nosso país, a educação levou 

as escolas à necessidade de alinhamento nos processos de ensino e aprendizagem para 

todos os alunos. 

A Rede CTPM foi a única escola pública que neste período de afastamento social 

aderiu ao ensino remoto desde o dia 18 de março, momento em que foi elaborado um 

Plano de Contingenciamento, contendo orientações específicas sobre a organização 

administrativa e pedagógica das unidades do CTPM, no intuito de padronizar posturas e 

especificar os limites da autonomia de cada um dos comandantes, de acordo com a sua 

realidade local.  

É fundamentar salientar que a DEEAS promove uma proposta que valoriza a 

abordagem metodológica centrada na aprendizagem ativa e a concretização de uma 

prática docente que valoriza a autonomia e responsabilidade no ato da aprendizagem. 

Dessa forma, o emprego de metodologias e recursos didáticos que permitem o aflorar da 

criatividade, da reflexão crítica são exercícios indispensáveis na construção de uma 

relação de ensino e aprendizagem que contesta o ensino baseado na valorização da 

capacidade de acumular e armazenar informações. 

O processo de ensino na rede CTPM tem explorado com as ferramentas 

disponibilizadas pelo SPE, bem como outras Tecnologias de Informação e Comunicação 

existentes, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Os alunos 

acessam a plataforma Positivo On diariamente, cumprindo o planejamento das aulas 

remotas, organizadas pelos professores-regentes, baseando-se nos conteúdos do Plano 

de Ensino, sendo elas: atividades, trilhas, vídeo aula, roteiro de estudos, aulas virtuais e 

avaliações de desempenho e formativas.  

 

Figura 9 – Aluna da Rede CTPM estudando em casa durante Ensino Remoto     
 

 
 

Fonte: Acervo Institucional DEEAS. 
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Figura 10 - Aluno da Rede CTPM estudando em casa durante Ensino Remoto 

 
  

       
 

 

Fonte: Acervo Institucional DEEAS. 

 

Figura 11 - Turma de colégio da Rede CTPM em Aula Virtual 
 

 

Fonte: Acervo Institucional DEEAS. 
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8. BOAS PRÁTICAS  

 

São muitas as boas práticas que ocorrem na rede CTPM.  

 

Destaques nas diversas olimpíadas estaduais e nacionais em 2019 

  

Destacam-se as participações dos alunos da Rede CTPM nas diversas olimpíadas 

estaduais e nacionais em 2019, resultando na conquista de diversas medalhas de ouro, 

prata e bronze. Destaque especial para os alunos Gabriela Lacerda Grugel e João Miguel 

Novais, ambos alunos da unidade Argentino Madeira, que foram os grandes vencedores 

do Campeonato Estadual de Matemática, realizado pela Escola de Engenharia de Minas 

Gerais. Como prêmio, os dois alunos realizaram uma viagem ao Cabo Canaveral, nos 

Estados Unidos, para conhecer a National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

 

Figura 12 - Alunos vencedores do Campeonato Estadual de Matemática 

 

 

 
Fonte: Acervo institucional DEEAS. 

Legenda: Alunos Gabriela Lacerda Grugel e João Miguel Novais do CTPM Argentino Madeira. 

 
 

Em seguida, são apresentadas imagens de outros momentos de destaque da 

Rede CTPM.  
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Figura 13 - Homenagem aos 245 anos da PMMG 

 

 
 

Fonte: acervo institucional DEEAS. 

 

Figura 14 - Formatura Cívico-Militar de alunos da Rede CTPM 

 

Fonte: Acervo institucional DEEAS. 



 

42 
 

Figura 15 - Palestra à comunidade escolar 

 

Fonte: Acervo institucional DEEAS. 

 
Figura 16 - Projeto aluno destaque 

 

 
Fonte: Acervo institucional DEEAS. 
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Figura 17 - Desfile 7 de Setembro- Independência do Brasil 

 
 

Fonte: Acervo institucional DEEAS. 

 

 
Figura 18 - Momentos cívicos 

 
  

 Fonte: Acervo institucional DEEAS. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste documentário consta a trajetória histórica dos Colégios Tiradentes da 

Polícia Militar de Minas Gerais, e os resultados alcançados pela Rede CTPM de ensino no 

período de 2015 a 2019.  

Motivação e planejamento foram o ponto de partida de um processo de ensino-

aprendizagem eficaz na Rede CTPM. 

A DEEAS tem o papel essencial na normatização das legislações e instruções que 

regem o Ensino nas unidades da Rede CTPM, realizando constantemente o 

monitoramento e o acompanhamento de resultados, bem como das demandas 

apresentadas. 

Os gestores das unidades (comandante e direção pedagógica), juntamente com a 

Equipe Pedagógica/Administrativa, têm como função nortear o processo de ensino 

aprendizagem, acompanhar a execução das normas e regras, o cumprimento dos planos 

de ensino e a disciplina dentro de cada unidade. 

O Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Pedagógica (SOESP)  tem 

como função atuar na articulação das relações internas no CTPM e externas com as 

famílias dos alunos, comunidade e entidades de apoio psicopedagógicos. Atua, também, 

como ordenador das influências que incidem sobre a formação do educando, 

acompanhando o processo de ensino-aprendizagem e norteando o trabalho dos 

professores e o desenvolvimento dos alunos. 

O trabalho do professor é primordial no desenvolvimento do cumprimento e 

organização dos planejamentos do ensino, atuando como mediador, facilitador e 

articulador do conhecimento, fomentando no aluno a vontade de aprender, avaliando 

continuamente os processos de ensino aprendizagem, colaborando com a equipe gestora 

no sentido de apontar necessidades de infraestrutura, propondo projetos e ações 

inovadoras e se envolvendo com atividades do programa que extrapolam a sua sala de 

aula. 

Os resultados são apenas parte do trabalho, visto que por trás dele estão os 

sujeitos que vivenciaram, na prática, todo o processo e que merecem o reconhecimento 

pelo esforço contínuo em prol do oferecimento de uma educação de qualidade. 

Para um planejamento convincente é necessário o discernimento de que a 

avaliação não se encerra com a aplicação de um instrumento e com os resultados 

obtidos, para garantir a qualidade e a efetividade da aprendizagem. Muitos problemas de 

aprendizagem foram resolvidos precocemente, o que melhorou significativamente os 
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resultados ao final do processo de ensino-aprendizagem até o momento. As análises 

demonstram que diversas foram as conquistas já alcançadas:  

 Desde a fundação do colégio até os dias atuais, houve ampliação no quantitativo 

de alunos e servidores; 

 Implantação de colégios na rede, totalizando 30(trinta) unidades no estado de 

Minas Gerais. 

 Excelente qualidade de ensino, se destacando entre as melhores escolas do 

Estado de Minas Gerais; 

 Destaque nas avaliações do SIMAVE e nos resultados do ENEM; 

 Média superior às metas do IDEB com relação às metas estabelecidas para o 

Brasil em 2021, no Ensino Fundamental I e no Ensino Fundamental II;  

 Ótimos resultados nas diversas Olimpíadas do conhecimento estaduais e 

nacionais, em diversas áreas do conhecimento; 

 Número elevado de aprovação nos vestibulares em universidades e faculdades 

públicas e particulares. 

Muitos têm sido os desafios enfrentados, muitas são as conquistas e muitos são 

os aspectos que ainda precisam ser melhorados. 

A melhoria contínua é o resultado do esforço de toda a comunidade: equipe 

gestora, equipe pedagógica, pais/responsáveis, representando conquistas para todos, 

principalmente  para os alunos, pois ao adquirem conhecimentos e competências e ao 

desenvolverem valores como respeito, disciplina, solidariedade, entre outros, eles não só 

têm a oportunidade de almejar vagas nas melhores universidades públicas, como têm a 

oportunidade de trilhar o caminho que escolherem e de se tornarem cidadãos ativos, 

participativos  e, consequentemente,  poderão contribuir para uma sociedade mais justa e 

solidária. 

 

                
Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social – DEEAS 

Seção de Normas e Planejamento Pedagógico – DEEAS3 

Assessoria de Monitoramento da Qualidade Educacional-Junho de 2020. 
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