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Aos(Às) Secretários(as) Estadual(s), Municipal(s) e Distrital de Educação

Assunto: Estados e Municípios contemplados no Pecim 2022.
Senhor(a) Secretário(a) ,

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, referimos-nos ao Programa Nacional das Escolas
Cívico-Militares (Pecim) que esta sendo implantado pela Diretoria de Políticas para
Escolas Cívico-Militares (Decim) do Ministério da Educação em parceria com o
Ministério da Defesa.
Nesse contexto, agradecemos a parceria e reafirmamos o compromisso de
fomentarmos um modelo que favoreça a valorização dos profissionais que atuam nas
escolas, a ampliação das condições de acesso e de permanência dos estudantes e a
melhoria da qualidade do ensino.
Comunicamos que a lista dos estados e municípios contempladas no ano de 2022
encontra-se disponível no link: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mecdivulga-vagas-de-escolas-civico-militares
Esclarecemos que a confirmação de participação está sujeita a análise de atendimento
dos critérios estabelecidos na Portaria MEC n° 925 de 24 de Novembro de 2021.
Para que possamos dar início ao processo de implantação do Programa, solicitamos
especial atenção com o envio da documentação e prazos abaixo:
• Termo de Adesão (anexo I) até o dia 18 de janeiro de 2022;
• Formuláro de indicação de escola e consulta pública (anexo II) ,de acordo com a
Cartilha de Consulta Pública (anexoIII) até o dia 14 de fevereiro de 2022;

• Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, a ser enviado, até o dia 31 de março de
2022.
O MEC disponibilizará o curso das Diretrizes das Escolas Cívico-Militares no Portal MEC e
as matrículas iniciarão em 01/02/2022.
Outrossim, solicitamos a indicação do responsável ( nome, e-mail e telefone) na
Secretaria de Educação para tratativas referentes ao Pecim até o dia 18 de janeiro de
2022.
Desde já, agradeço a atenção e acrescento que a DECIM está disponível para esclarecer
todas as dúvidas, por meio do telefone (61) 2022-2672 ou pelo email pecim@mec.gov.br.

Atenciosamente,

GILSON PASSOS DE OLIVEIRA
Diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares

