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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL 
    

HISTÓRICO DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II  

O Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) tem o propósito de oferecer ao educando 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Empenhado em promover um ensino 

de qualidade, contribui para o desenvolvimento e a formação do educando no seu preparo 

para o exercício da cidadania.  

O CMDP II foi criado pela Lei Distrital nº 2393 de 07 de unho de 1999, na área da 

Academia de Bombeiros Militar, sendo regulamentado pelo Decreto-Lei nº 21.298 de 29 de 

junho de 2000, com alterações constante no Decreto nº 24.513 de 31 de março de 2004.  

Sua implantação provisória deu-se por meio do Boletim Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal nº 125 de 4 de julho de 2000, sob a égide da Diretoria de Ensino 

do CBMDF.  

Os Regimentos Interno e Escolar do CMDP II foram aprovados, pela Portaria nº 21 

de 7 de julho de 2000, no Boletim Geral nº 128.  

Sua inauguração foi no dia 21 de fevereiro de 2000, após trabalho, empenho e 

dedicação de vários militares do CBMDF. Foi esta soma de esforços que garantiu a criação 

do Colégio, com a certeza de estar contribuindo positivamente para o sucesso de um ideário 

de educação.  

O nome do Colégio é uma homenagem ao Imperador Dom Pedro II, o criador do 

Corpo de Bombeiros da Corte em 2 de julho de 1856, sendo também o patrono dessa 

instituição.  

A DISCIPLINA MILITAR  

 A disciplina é condição de sucesso, tanto na vida civil quanto na militar, pois em qualquer 

âmbito da sociedade o indivíduo deve cumprir regras para uma convivência harmônica.  

 A educação deve ser consciente, de modo que hoje o aluno obedecerá às normas vigentes 

do CMDP II e no futuro às leis do nosso país.  

 As regras que normatizam a conduta dos nossos alunos estão no Regulamento Disciplinar 

do Corpo de Alunos, que tem por objetivo criar condições para que os mesmos 

desenvolvam padrões éticos e morais indispensáveis a qualquer sociedade bem organizada 

e estruturada.  

  

  

  

  
 



AVALIAÇÕES  

 EDUCAÇÃO INFANTIL:   

A avaliação na educação infantil é continua e processual. O registro das experiências 

e interações do aluno com os demais alunos e educadores é feito diariamente pelos 

professores, que observa e documenta todo o desenvolvimento da criança.  

 Diante das observações realizadas os professores agem como mediadores, possibilitando 

ao aluno a descoberta do novo e a superação das dificuldades.  

  

  1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO:  

 Do 1º Ano do Fundamental à 3ª Série do Médio a avaliação é realizada por intermédio de 

provas, trabalhos e participação, a qual engloba assiduidade, pontualidade e organização.  

 Para ser promovido à série seguinte o aluno deverá alcançar média aritmética 6 (seis) em 

todas as disciplinas e obter freqüência mínima de 75%.  

  

REUNIÃO DE PAIS  

 A integração escola-família é um dos fatores preponderantes para o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem. Por isso, as reuniões do CMDP II são bimestrais.  

  

POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS  

 O CMDP II possui um posto de primeiros socorros para o atendimento de emergência aos 

alunos. Dispõe em seu quadro de profissionais qualificados.   

Possui ambulância para transportar os alunos aos hospitais, quando necessário.   

Todos os atendimentos realizados são registrados e o responsável é informado 

imediatamente.  

  

  

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  O 

CMDP II dispõe da seção de orientação educacional, psicologia e assistência social. No seu 

quadro trabalham orientadores educacionais, assistentes sociais, psicólogos, visando dar o 

suporte necessário aos alunos que enfrentam determinadas dificuldades.   

  

UNIFORME  

 O CMDP II dispõe de uniforme próprio e personalizado, voltado para as tradições militares 

e suas origens. Sua utilização é uma forma de identificá-los e distingui-los.  

  

  



 

BANDA DE MÚSICA  

A banda de música do CMDP II foi criada com o objetivo de abrilhantar as 

solenidades cívico-militares e culturais realizadas pelo Colégio.  

É uma seção voltada para a formação artística musical do aluno, onde se procura 

desenvolver a aptidão musical e cultural como parte da formação do indivíduo.  

O aluno que participa da banda de música recebe aulas teóricas e práticas, 

dandolhes condições para executar os dobrados, hinos, canções e músicas populares.   

  Podemos apreciar as apresentações da banda nas formaturas semanais, além de 

outras em datas comemorativas, onde proporcionam aos integrantes do colégio ritmo, 

marcialidade e vibração.   

Outros destaques da banda são as apresentações no meio civil, integrando, como 

isso, a sociedade ao nosso estabelecimento de ensino.  
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