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PALAVRAS INICIAIS   

 

O Manual do Aluno contém informações úteis e necessárias a todos aqueles 

que fazem parte dos Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal – CCMDF, sendo 

especialmente dedicado aos nossos alunos. 

É nossa finalidade, ao entregar-lhe esta publicação, proporcionar a você 

condições favoráveis a uma rápida ambientação ao CCMDF e ajudá-lo durante todo 

o ano escolar. 

Leia com atenção todas as páginas deste manual que foi feito para você. 

Um abraço e bons estudos! 
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PRINCÍPIOS E VALORES DO COLÉGIO CÍVICO-MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL 

Respeito aos Direitos Humanos 

Excelência no Ensino 

Honestidade e Cidadania 

Patriotismo 

Comprometimento 

Civismo 

Hierarquia e Disciplina 

Probidade e Ética 

Meritocracia 

Camaradagem e Urbanidade 

Inovação e Criatividade 

Responsabilidade Social 

Lealdade e Amizade 

Coparticipação da Comunidade Escolar e das 

Corporações 
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LEMA DO COLÉGIO CÍVICO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL   
 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA: UNIDOS PELO FUTURO!   

 

  

JURAMENTO DO ALUNO DO COLÉGIO CÍVICO MILITAR DODISTRITO FEDERAL 

 

 

AO INGRESSAR NO COLÉGIO CÍVICO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 
PERANTE SEU ESTANDARTE E COMUNIDADE ESCOLAR 

 
ASSUMO O COMPROMISSO  

 

DE RESPEITAR OS PRECEITOS DA MORAL E DAÉTICA 

 
COM DISCIPLINA E AMOR 

 
DEDICAR-ME AOS ESTUDOS COM AFINCO E VIGOR 

 
TRANSFORMANDO EM AÇÃO OS APRENDIZADOS QUE RECEBO 

 
TORNANDO-ME UMA PESSOA DE BEM 

 
EXERCENDO COM JUSTIÇA  

 

A CIDADANIA BRASILEIRA 

 
JURO! 

 

 

 

 

 

  

Lema do CB:  
JOVEM CASA DE VELHAS TRADIÇÕES  
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COMUNICAÇÃO COM O CCMDF   

a. O CCMDF procura estabelecer procedimentos administrativos que busquem 

otimizar e facilitar a rotina escolar.   

b. O Calendário Escolar Geral encontra-se disponível na internet, no site da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.   

c. A comunicação oficial entre o Colégio e as famílias é feita da seguinte maneira:   

d. Reuniões de Responsáveis e Mestres:   

i. Momento mais próximo de encontro entre famílias, professores, monitores 

e integrantes da Coordenação Pedagógica e Supervisão Disciplinar. São 

momentos para estreitar a parceria entre família e escola, para o 

esclarecimento de dúvidas dos Responsáveis, para sugestões e críticas. Nas 

reuniões são também passadas informações relativas ao dia-a-dia escolar e 

à metodologia de ensino.  

ii. As reuniões são marcadas pela Escola e as datas comunicadas 

antecipadamente.   

e. Comunicados e Circulares    

i. Informes específicos entre o Colégio e as famílias serão entregues aos 

alunos ou disponibilizados aos responsáveis, pessoalmente, ou pelos canais 

oficiais digitais existentes (e-mail, aplicativo, site, blog).   

f. Reuniões direcionadas:   

i. O Colégio valoriza a relação com os Responsáveis.   

ii. As reuniões particulares para tratar de assuntos do aluno entre 

responsáveis, professores, monitores, comandante disciplinar, orientadores 

educacionais, psicólogos, assistentes sociais e/ou direção pedagógica 

poderão ser solicitadas e agendadas.   

iii. O agendamento também poderá ser realizado via e-mail ou por telefone.   
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HORÁRIO GERAL   

a. Atividades escolares   

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

Formatura/Acolhida diária   

Os horários serão estabelecidos conforme as 

peculiaridades de cada CCMDF.   

Deslocamento para sala de aula   

Início 1º tempo de aula   

Término último tempo de aula   

Liberação dos alunos   

OBSERVAÇÕES:    

• A Formatura Geral ocorrerá semanalmente em dia e horário definido pelo CCMDF.   

• O aluno que não estiver em forma no horário definido (conforme o turno) no local 

de formatura/acolhida diária determinado será considerado atrasado ou faltoso à 

atividade prevista, ficando sujeito às medidas disciplinares.   

• Após o horário estabelecido o aluno é considerado atrasado.   

• Serão considerados atrasados os alunos que não estiverem em sala após o fim do 

toque do sinal.   

 

b. Atividades Administrativas – atendimento ao público    

i.Os horários de funcionamento dos setores do CCMDF são estabelecidos 

conforme definição da direção escolar.   
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UNIFORME E APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DOS ALUNOS    

 

a. Os uniformes estão previstos no Regulamento de Uniformes do CCMDF e são de 

uso exclusivo de seus alunos.   

b. Os novos alunos passarão por um período de adaptação no qual receberão as 

orientações necessárias e conhecerão as normativas do Colégio. Ajustes 

administrativos poderão ser realizados até a adequada ambientação do aluno ao 

CCMDF.   

c. O uso dos uniformes é fator crucial para a boa apresentação individual e coletiva 

dos alunos do CCMDF, permitindo sua rápida identificação perante os demais 

membros da comunidade escolar.   

d. O uniforme é um elemento de identificação do aluno, representando uma forte 

tradição na vida do aluno do CCMDF. Seu uso é obrigatório tanto no interior da 

unidade escolar, quanto em atividades externas que envolvem representação ou 

escalamento. Os alunos e a família devem zelar pela sua conservação e bom 

estado, mantendo-os limpos, alinhados e passados,  

e. Constitui obrigação de todo aluno do CCMDF zelar por seus uniformes e sua 

correta apresentação em público. Os pais/responsáveis também têm a obrigação 

em zelar pelo uniforme de seu filho ao observarem e orientarem como os alunos 

saem de casa. Serão feitas conferências periódicas visando à fiscalização e ao 

cumprimento das ordens em vigor.   

f. O comparecimento à unidade escolar sem o uniforme não impede o aluno de 

participar das atividades pedagógicas, devendo o fato além de ser devidamente 

justificado por sua família e/ou responsável legal, ser tratado disciplinarmente.   

g. Não é permitido usar ou sobrepor aos uniformes, peças, artigos, insígnias ou 

distintivos de qualquer natureza que não estejam previstos no Regulamento de 

Uniformes.   

h. Caberá às equipes disciplinar, pedagógica e administrativa exercer ação 

fiscalizadora de modo a não permitir o uso inadequado dos uniformes pelos 

alunos.   
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UNIFORME – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNISSEX  

1. Camiseta meia manga cinza-claro, com o brasão CCMDF e nome do aluno do lado 

esquerdo (de quem veste), aplicados no peito, em silk screen. Brasão do Distrito Federal do lado 

esquerdo (de quem veste) e identificação da escola do lado direito (de quem veste), aplicados na 

manga, em silk screen  

2. Bermuda em taquetel cinza-escuro com listras na cor garança nas laterais, sendo as laterais 

externas com abertura de 20 (vinte) mm. O comprimento da bermuda deve estar na altura da rótula 

dos joelhos; 

3. Tênis predominantemente preto; 

4. Meias pretas com canos altos. 
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UNIFORME – DIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNISSEX  

1. Camiseta meia manga cinza-claro, com o brasão CCMDF e nome do aluno do lado esquerdo 

(de quem veste), aplicados no peito, em silk screen; 

2. Brasão do Distrito Federal do lado esquerdo (de quem veste) e identificação da escola do 

lado direito (de quem veste), aplicados na manga, em silk screen  

3. Calça cinza-escuro, com elástico na cintura. 

4. Tênis predominantemente preto; 

5. Meias pretas com canos altos; 

 

 

Obs: Enquanto os Uniformes não forem fornecidos pelo Governo do Distrito Federal, será 

admitido o uso de camiseta básica branca e calça jeans. 
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APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO 
 

 

 

CABELO MASCULINO: 

Os alunos usarão seus cabelos em corte meia cabeleira curta, de 

forma que possibilite o uso da cobertura, quando houver. 

Não é permitido cortes raspados estilo “moicano”, pinturas coloridas 

no cabelo ou topetes, bem como qualquer tipo de corte com desenhos ou 

marcações à máquina. 

Penteados para cabelos crespos poderão ser flexibilizados, 

conforme orientação da equipe gestora do CCMDF, desde que possibilite o 

uso da cobertura, quando houver. 

 

BARBA E BIGODE: 

Não é permitido o uso de barba e bigode aos alunos do Colégio 

Cívico-Militar do DF, exceto por algum problema dermatológico, sendo 

atestado por médico e devidamente autorizado pelo Comandante Disciplinar 

 

ACESSÓRIOS: 

Não é permitido o uso de brincos, piercieg, alargadores, colares, 

bonés e capuz. 

  

 

 

CABELO FEMININO: 

A aluna poderá utilizar: 

*Cabelos curtos: considerados aqueles cujo comprimento se 

mantenha acima da gola dos uniformes. Podem ser utilizados soltos com 

todos os uniformes. 

*Cabelos médios e longos: deverão ser usados sempre presos, em 

coque, rabo de cavalo ou trança. 

 

 

ACESSÓRIOS:  

É permitido o uso de 01 (um) brinco em cada orelha, de tamanho 

pequeno. Se for do tipo argola, o diâmetro não pode ultrapassar 1,5 cm, e 

em cor discreta. 

É proibido o uso de piercing. 

Não há restrições ao uso de maquiagem, desde que discreta;  

É permitido o uso de batons de qualquer cor desde que discreta; 

 

 

Questões atinentes às características representativas de identidade 

podem ser admitidas por decisão da Equipe Gestora do CCMDF 
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COMANDOS   

A finalidade dos comandos é estabelecer a execução conjunta de movimentos que 

harmonizem e padronizem ações para auxiliar no desenvolvimento da disciplina dos alunos. 

Para executar os comandos o aluno deverá adotar a posição de “Sentido”.   

 

a. Sentido  
i. Nesta posição, o aluno ficará imóvel e com a frente voltada para o ponto 

indicado.   

ii. Os calcanhares unidos, pontas dos pés voltadas para fora, de modo que 

formem um ângulo de aproximadamente 60 graus. O corpo levemente 

inclinado para a frente com o peso distribuído igualmente sobre os 

calcanhares e as plantas dos pés, e os joelhos naturalmente distendidos. O 

busto aprumado, com o peito saliente, ombros na mesma altura e um pouco 

para trás, sem esforço. Os braços caídos e ligeiramente curvos, com os 

cotovelos um pouco projetados para a frente e na mesma altura. As mãos 

espalmadas, coladas na parte exterior das coxas, dedos unidos e 

distendidos, sendo que, o médio deverá coincidir com a costura lateral da 

calça. Cabeça erguida e o olhar fixo à frente.   

iii. Para tomar a posição de “Sentido”, o aluno unirá os calcanhares com energia 

e vivacidade, de modo a se ouvir esse contato; ao mesmo tempo, trará as 

mãos diretamente para os lados do corpo, batendo-as com energia ao colá-

las às coxas. Durante a execução deste movimento, o aluno afastará os 

braços cerca de 20 cm do corpo, antes de colar as mãos às coxas. O calcanhar 

esquerdo deverá ser ligeiramente levantado para que o pé não arraste no 

solo.   

iv. O aluno tomará a posição de “Sentido” ao comando de “SENTIDO!”.   

 

b. Descansar  

i. estando na posição de “Sentido”, ao comando de “DESCANSAR!”, o aluno 

deslocará o pé esquerdo, a uma distância aproximadamente igual à largura 

de seus ombros, para a esquerda, elevando ligeiramente o corpo sobre a 

ponta do pé direito, para não arrastar o pé esquerdo. Simultaneamente, a 

mão esquerda segurará o braço direito pelo pulso, a mão direita fechada 

colocada às costas, pouco abaixo da cintura.   

ii. Nesta posição, as pernas ficarão naturalmente distendidas e o peso do corpo 

igualmente distribuído sobre os pés, que permanecerão num mesmo 

alinhamento. Esta é a posição do aluno ao entrar em forma, onde 

permanecerá em silêncio e imóvel.   
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c. À Vontade  

i. O comando de “À VONTADE” deverá ser dado quando os alunos estiverem 

na posição de “Descansar”. Estando os alunos na posição de “Sentido”, 

deverá ser dado primeiro o comando de “DESCANSAR!” e, em seguida, o de 

“À VONTADE!”.   

ii. A este comando, o aluno manterá o seu lugar em forma, de modo a 

conservar o alinhamento e a cobertura. Poderá mover o corpo e falar. Para 

cessar a situação de “À Vontade”, o monitor dará uma voz ou sinal de 

advertência: “ATENÇÃO!”. Os alunos, então, individualmente, tomarão a 

posição de “DESCANSAR”. O monitor poderá, de acordo com a situação, 

introduzir restrições que julgue necessárias ou convenientes, antes de 

comandar “À VONTADE!”. Tais restrições, porém, não devem fazer parte da 

voz de comando.   

 

d. Em Forma  

i.ao comando de “ESCOLA (TURMA, GRUPO, PELOTÃO etc.) - BASE TAL ALUNO - 

FRENTE PARA TAL PONTO - COLUNA POR UM (DOIS, TRÊS, etc.), ou LINHA 

EM UMA FILEIRA (DUAS ou TRÊS)" seguido da voz de execução “EM 

FORMA!”, cada aluno deslocar-se-á rapidamente para o seu lugar e, com o 

braço esquerdo distendido para a frente, tomará a distância regulamentar. 

Depois de verificar se está corretamente coberto e alinhado, tomará a 

posição de “Descansar”.   

 

e. Cobrir  

i. Para que uma turma retifique a cobertura, ser-lhe-á dado o comando de  

“COBRIR!”. A este comando, que é dado com a turma na posição de 

“Sentido”, o aluno estenderá o braço esquerdo para a frente, com a palma 

da mão para baixo e os dedos unidos, até tocar levemente com a ponta do 

dedo médio, a retaguarda do ombro (ou mochila) do companheiro da 

frente; colocar-se-á, então, exatamente atrás deste, de forma a cobri-lo e, 

em seguida, posicionar-se-á na mesma linha em que se encontrem os 

companheiros à sua direita, alinhando-se por eles.   

ii. A mão direita permanece colada à coxa. Os alunos da testa, com exceção do 

da esquerda (que permanecerá na posição de “Sentido”), estenderão os 

braços esquerdos para o lado, palmas das mãos para baixo, dedos unidos, 

tocando levemente o lado do ombro direito do companheiro à sua 

esquerda. A mão direita permanece colada à coxa.   
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f. Fora de Forma  

i.Ao comando de “FORA DE FORMA, MARCHE!”, os alunos romperão a marcha 

com o pé esquerdo e sairão de forma com rapidez.   

 

g. Apresentar arma  

i.O comando de “APRESENTAR ARMA!” deverá ser dado quando os alunos 

estiverem na posição de “Sentido”. Estando os alunos na posição de  

“Descansar”, deverá ser dado primeiro o comando de “SENTIDO!”  

ii.Prestar a continência.   

• Em movimento enérgico, leva a mão direita, tocando com a falangeta do 

dedo médio o lado direito da fronte.   

• A mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o 

rosto e com os dedos unidos e distendidos; o braço sensivelmente 

horizontal, formando um ângulo de 45º com a linha dos ombros; olhar 

franco e naturalmente voltado para o superior.   

• Para desfazer a continência, abaixa a mão em movimento enérgico, 

voltando à posição de sentido.   

 

h. Apresentação de turma  

i. Apresentar a turma ao professor/instrutor/monitor assim que este adentrar a 

sala de aula e a toda autoridade que adentrar a sala quando não houver 

professor/instrutor/monitor:   

•Execução: quando os alunos estiverem em sala de aula (ou o equivalente) 

ao adentrar o professor/instrutor/monitor que irá ministrar a aula, a 

turma colocar-se-á de pé através do comando “DE PÉ UM, DOIS” feito 

pelo Chefe de Turma (ou aluno mais antigo), ao qual a turma responderá 

“TRÊS, QUATRO”, colocando-se na posição de “DESCANSAR”. Em 

seguida o Chefe de Turma comandará “SENTIDO” e fará a apresentação 

regulamentar. Na saída do professor/instrutor/monitor os alunos se 

colocarão de pé;   
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CONTINÊNCIAS   

 

a. As Continências têm por finalidade, estabelecer as honras, as continências e os 

sinais de respeito que os alunos do CCMDF prestam a determinados símbolos 

nacionais e a autoridades civis e militares, além disso busca regular as normas de 

apresentação e de procedimentos dos alunos, bem como as formas de tratamento 

e a precedência entre os mesmos.   

b. As especificidades relativas às orientações sobre Continências serão 

disponibilizadas no Regulamento de Continências.   

 

O PERFIL DO ALUNO   

c.Caracteriza o perfil do aluno do Colégio Cívico-Militar Do Distrito Federal:   

i.ter boa apresentação individual; 

ii. apresentar boa educação;   

iii. cumprir as normas e regulamentos do Colégio;   

iv. cultivar o hábito de estudo diário;  v.ser um cidadão de bem; 

v. respeitar seus pares e demais membros da comunidade escolar. 

 

CONDUTAS DENTRO E FORA DO COLÉGIO   

a. As condutas exibidas pelos alunos do Colégio espelham o tipo de educação que 

recebem em casa e na escola. O jovem deve saber que sobre si há expectativas 

positivas e que o respeito e a atenção aos demais estabelecem a todos limites e 

regras. Não se impõe sobre o aluno apenas uma disciplina rígida, mas se procura 

cultivar um ambiente de liberdade responsável e de compromisso com o bem 

comum.   

b. Os atos e as condutas que contrariem esses princípios destoam nitidamente do 

projeto educativo. Os alunos devem ser sempre chamados a refletir, 

comprometendo-se com atitudes mais responsáveis. Errar é humano, mas num 

ambiente educativo, errar deve ser oportunidade para amadurecer.   

c. Quanto às condutas dentro e fora da escola, é preciso considerar, enfim, que o 

aluno que usa o uniforme do CCMDF carrega consigo a imagem da Instituição e 

dos valores que seus pais e educadores nele depositam. Por isso, os atos 

impróprios realizados fora do Colégio com o uniforme de aluno do CCMDF serão 

considerados ofensivos ao Colégio e aos seus integrantes, estando sujeitos aos 

procedimentos disciplinares cabíveis e previstos no Regulamento Disciplinar do 

CCMDF.  Consequentemente, em todos os ambientes do Colégio deverão ser 

observadas as normas da boa educação e conduta.   
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d. Com a finalidade de evitar desvios que maculem a educação integral dos alunos, 

pedimos aos responsáveis que:   

i.identifiquem todo o material individual de seu dependente;   

ii.observem com atenção se foi levado para casa por engano algum material e o 

devolvam ao Colégio, caso seja constatado;   

iii. alertem seus dependentes de que é proibido, no interior do Colégio, 

arrecadar dinheiro, passar rifas, promover coletas ou vendas de qualquer 

produto, sem a devida autorização da Supervisão Disciplinar e/ou da 

Direção Disciplinar Cidadã. Sempre que a iniciativa partir da escola, os 

responsáveis serão avisados;   

iv. evitem, ao máximo, que os alunos venham para o Colégio com joias e  

objetos de valor;   

v. conversem com seus dependentes para que não façam qualquer 

brincadeira ofensiva, que atente contra a moral ou a integridade psicológica 

ou física, informando-os ainda que são proibidos trotes aos novatos e aos 

aniversariantes;   

vi. orientem seus dependentes que é proibido encostar cadeiras nas paredes, 

atentando-o a observar a postura em sala e nos corredores, de modo a não 

sujá-los ou danificá-los;   

vii. alertem seus dependentes que na sala de aula, bem como nas instalações 

do Colégio, é proibido ao aluno riscar as paredes, mesas e cadeiras, assim 

como jogar lixo em locais indevidos;   

viii. informem que não é permitida nenhuma manifestação de namoro no 

interior do Colégio, ou em qualquer outro local onde o aluno estiver 

uniformizado.   

e. Procedimentos em situações diversas   

i. Ao cruzar por militares do Colégio, os alunos deverão saudá-los prestando-

lhes a continência individual;   

ii. No pátio, cantina e demais áreas de livre acesso, os alunos deverão estar 

bem uniformizados e fazendo o uso obrigatório do gorro sem pala (bibico);   

iii. Depositar o lixo nos cestos apropriados;   

iv. Não é permitido no interior do Colégio namorar, beijar, andar abraçado ou 

de mãos dadas. O cumprimento entre os alunos é o aperto de mão. O não 

cumprimento desta norma constitui falta disciplinar, podendo, conforme o 

caso, implicar no comparecimento imediato do responsável ao CCMDF para 

o conhecimento do fato e orientações. Fora do Colégio, a proibição 

restringe-se ao aluno uniformizado;   

v. É proibido fumar ou consumir bebida alcoólica no interior do Colégio ou fora 

dele estando uniformizado, mesmo que o aluno seja maior de idade;   
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vi. Os deslocamentos de turmas para qualquer local devem ser em forma, a 

comando do Chefe de Turma, sob a supervisão dos monitores;   

vii. No caso de dano a material do Colégio, o responsável pelo aluno receberá 

um comunicado sendo responsabilizado pelo ato do aluno e arcando com 

os gastos de reparação, não impedindo com isso que as medidas 

disciplinares necessárias sejam aplicadas.   

  

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS   

a. Os alunos do Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal têm garantidos todos os 

seus direitos como criança ou adolescente e como indivíduo em formação.    

b. São DIREITOS dos alunos do CCMDF:   

i. receber educação de qualidade;    

ii. ser tratado com justiça, respeito, consideração e dignidade por todos os 

integrantes do CCMDF;    

iii. frequentar as dependências do CCMDF durante os dias normais de aula 

e nos horários programados para as atividades extraclasse e de lazer, 

devidamente autorizados e uniformizados;   

iv. solicitar do professor/instrutor/monitor esclarecimentos que julgar 

necessários à boa compreensão de assuntos que lhe estejam sendo 

ministrados;   

v. solicitar revisão de avaliações, trabalhos e outros instrumentos de 

avaliação de rendimento da aprendizagem;   

vi. ter oportunidade de ser ouvido;  

vii. organizar associações e agremiações internas;    

viii. recorrer à Direção Disciplinar Cívico-Cidadã do CCMDF, quando se julgar 

prejudicado, respeitando a hierarquia em seus níveis de comando;    

ix. receber orientação educacional, psicológica e educacional;   

x. praticar qualquer modalidade esportiva compatível com sua idade;  

xi. frequentar a biblioteca, os laboratórios, as instalações desportivas, a 

cantina e outros locais de seu interesse e necessidade, conforme 

normativas do Colégio;  

xii. requerer a 2ª chamada de avaliações, por meio de seu responsável, 

preenchidas as exigências de normas específicas 

xiii. usar as condecorações, distintivos e complementos ao uniforme 

conforme normas em vigor;   
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xiv. concorrer à eleição de representante de sua turma;   

xv. ser informado quanto aos resultados do seu rendimento de 

aprendizagem e assiduidade;   

xvi. gozar férias;   

xvii. ter acesso à resposta ou solução de qualquer problema que esteja 

vinculado ao conteúdo programático ou ao Projeto Político Pedagógico.   

 

c. São DEVERES dos alunos do CCMDF:   

i. ter perfeito conhecimento dos regulamentos, normas, diretrizes e ordens 

que orientam as atividades da supervisão disciplinar, mostrando sempre 

ter disciplina consciente;   

ii. obedecer rigorosamente às exigências da coletividade do CCMDF, 

cumprindo suas normas regimentais, bem como as diretrizes da 

supervisão disciplinar;   

iii. acatar e cumprir as ordens das autoridades competentes e dos próprios 

colegas investidos de função de comando;   

iv. comparecer pontualmente às aulas, avaliações e outras atividades 

programadas;    

v. comparecer às atividades escolares devidamente uniformizado;   

vi. observar rigorosamente a probidade na execução dos trabalhos 

escolares, considerando os recursos ilícitos como incompatíveis com a 

dignidade pessoal do aluno do CCMDF;   

vii. colaborar para o êxito das programações do Colégio;   

viii. devolver, em perfeito estado de conservação e dentro dos prazos 

estipulados, os livros didáticos e paradidáticos da Biblioteca e qualquer 

material utilizado nas atividades escolares;   

ix. desempenhar com dignidade e senso de responsabilidade a função de 

membro das associações escolares existentes no Colégio, quando eleito;   

x. dedicar-se ao próprio aperfeiçoamento intelectual, físico e moral;    

xi. comportar-se com absoluta lealdade e disciplina em todas as atividades 

escolares;   

xii. justificar suas faltas;   

xiii. prestar as continências regulamentares;  
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xiv. zelar pelo patrimônio, equipamentos, mobiliário escolar e todo material 

de uso coletivo, responsabilizando-se pelos danos ou prejuízos que 

causar;   

xv. tratar com urbanidade e camaradagem todos os integrantes do CCMDF, 

além de receber com benevolência os colegas recém-matriculados, 

servindo-lhes de guia;   

xvi. abster-se de qualquer ato que possa concorrer para a perturbação da 

ordem e ofensa aos bons costumes;   

xvii. apresentar ao monitor todos os comunicados com o ciente de seus pais 

no prazo máximo de 72 horas, salvo quando liberado por quem de 

direito;   

xviii. contribuir para elevar o prestígio do CCMDF no seio da comunidade;   

xix. portar todo o material escolar necessário para as atividades diárias;  

xx. ser discreto e respeitoso em seus gestos e atitudes;   

xxi. não frequentar, quando fardado, lugares incompatíveis com o decoro da  

farda 

xxii. cultivar as virtudes: caráter, honra, devotamento, sentimento do dever, 

coragem, solidariedade, coleguismo, camaradagem, obediência, 

pontualidade, assiduidade, responsabilidade, disciplina consciente, 

educação civil, boa apresentação individual, lealdade, marcialidade e 

honestidade 

 

d. É VEDADO aos alunos do CCMDF, dentre outras faltas disciplinares dispostas no 

Regulamento Disciplinar dos Colégios Ci vico-Militares do Distrito Federal:   

i. andar com o uniforme em desalinho;   

ii. andar sem cobertura dentro ou fora do CCMDF;   

iii. sentar-se no chão ou em locais não apropriados para tal, salvo com 

autorização;   

iv. trazer consigo revistas, figuras ou qualquer outro tipo de objeto ou 

publicação de cunho obsceno ou pornográfico;   

v. usar termos pornográficos ou palavrões;   

vi. transitar e/ou a permanecer nas seções administrativas sem autorização 

ou em horário escolar;   
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vii. arrecadar dinheiro, passar rifas, promover coletas ou vendas de qualquer 

produto interior do Colégio, sem a devida autorização da Direção 

Disciplinar-Cidadã. Sempre que a iniciativa partir do Colégio os pais serão 

devidamente comunicados por escrito.   

 

CHEFE DE TURMA E SUBCHEFE DE TURMA   

a. O Chefe de Turma e seu auxiliar, Subchefe de Turma, serão determinados por 

escala confeccionada por cada monitor.    

b. Compete ao CHEFE DE TURMA:   

i. Ao chegar ao Colégio   

• Ser o primeiro aluno a se apresentar para o Monitor responsável;    

ii. Na Formatura de Acolhimento   

• Colocar a turma em forma, por própria iniciativa, nos horários previstos 

ou determinados;   

• Exigir, durante as formaturas, a mais perfeita correção de atitudes;   

• Fazer sua apresentação ao professor/instrutor/monitor, informando se 

existe alteração na turma.   

iii. Antes de iniciar a aula   

• Fazer sua apresentação ao professor/instrutor/monitor, informando se 

existe alteração na turma;   

• Não permitir que sejam conduzidos para as salas de aulas objetos 

desnecessários;   

• Retransmitir ordens gerais aos alunos da turma, zelando pelo seu 
cumprimento no que for de sua responsabilidade.   

iv. Durante a aula   

• Auxiliar o professor na disciplina da turma;   

• Auxiliar o monitor nas instruções práticas de Ordem Unida e parte teórica 

da Instrução Geral;   

• Comunicar ao monitor toda alteração ocorrida dentro de sala de aula 
referente e lançar no Livro de Anotações.   

v. Nos intervalos de troca de aula / início de aula   

• Manter todos alunos em sala de aula sentados e em silêncio;   

• Apresentar a turma ao professor/instrutor/monitor assim que este 

adentrar a sala de aula e a toda autoridade que adentrar a sala;   
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• Deverá manter a sala fechada, tanto no horário do intervalo como nos 

horários em que a turma estiver em atividades extraclasse;   

• Fiscalizar e exigir a limpeza e organização de sua sala de aula e carteiras. 

vi. Nos deslocamentos internos   

• Nos deslocamentos para o laboratório de informática, pátio do Colégio 

e/ou quadra poliesportiva deverá conduzir a turma em forma, 

principalmente, na ausência do professor/instrutor/monitor;   

• Em caso de deslocamento da turma, fazê-lo sempre em forma, passo 

ordinário (“COLUNA POR UM”, “SEM CADÊNCIA”- “MARCHE”, 

“ORDINÁRIO”-”MARCHE”, entre outros), atentando para todos os 

detalhes aprendidos na Ordem Unida;  

• Reunir a turma em local previsto para aula ou atividade, em tempo 

oportuno.   

 

vii. Nas conferências   

•Diariamente, por ocasião das conferências periódicas realizadas pelos 

Monitores nas salas de aulas de suas turmas, apresentar o responsável 

ou responsáveis por danos ocorridos no material da sala de aula, como 

carteiras, cestos, vidros e outros na própria sala de aula.   

 

viii.Na ausência, atraso ou falta de professor, instrutor ou monitor   

•  Em caso de atraso ou ausência do professor, designar o Subchefe de 

Turma para ir até a Coordenação, informar a falta ao Monitor ou 

Coordenador, para solicitar providências;   

• Na ausência do professor, somente o monitor poderá autorizar a saída de 

sala algum aluno para ir ao banheiro ou beber água, sendo um aluno por 

vez;   

• Manter a disciplina na ausência do professor, Instrutor ou Monitor. 

Assinalar, no Livro de anotações, os alunos que se atrasarem para as 

aulas, instruções ou formaturas;   

• Manter os alunos em sala de aula, sentados e em silêncio.   

 

c.Compete ao SUBCHEFE DE TURMA: 

i.Assumir todas as funções do Chefe de Turma na ausência deste;   
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ii.Comunicar à Coordenação Pedagógica e Supervisão Disciplinar o não 

comparecimento do professor/instrutor/monitor após 05 (cinco) minutos 

de espera em sala de aula;   

iii. Auxiliar o Chefe de Turma durante as conferências das alterações diárias 

e fazer as anotações das alterações, tanto nas formaturas como em sala 

de aula, repassando-as ao Chefe de Turma;   

iv. Preservar o material como vídeo, televisão ou projetor de slides que 

estiver em sala de aula até a chegada do professor ou do responsável pelo 

recolhimento do material;   

v. Zelar pela limpeza da sala de aula;   

vi. Ser o último aluno a sair de sala em qualquer situação, apagando as luzes, 

fechando as janelas e desligando os ventiladores, e certificando-se, 

juntamente com o Chefe de Turma, que durante as aulas externas a porta 

estará fechada;   

vii. Apagar o quadro e observar se existe algum material danificado tais 

como: ventiladores, carteiras, cadeiras, mesa e cadeira do professor, 

lâmpadas queimadas, quadro de fixação de trabalhos etc. Observar 

alguma alteração, comunicar o fato imediatamente ao seu Monitor;   

viii. Arrumar as carteiras e cadeiras, mantendo-as devidamente alinhadas e 

de acordo com o dispositivo do croqui da turma em sala;   

ix. Ao término das aulas os Subchefes de Turma deverão observar se houve 

esquecimento de materiais na sala e entregá-los na Coordenação ou na 

Supervisão Disciplinar; 

x. Nos dias de formatura o Subchefe de Turma deverá acionar os alunos 

para que se dirijam imediatamente ao pátio, após deixarem o seu 

material escolar em sala de aula.  

 

FORMATURAS   

a. O aluno que não estiver em forma no local de formatura de sua turma ou em sala 

de aula no horário previsto para início das atividades será considerado atrasado ou 

faltoso àquela atividade, ficando sujeito às medidas disciplinares;   

b. Os horários de formatura serão definidos por cada CCMDF. 

 

FREQUÊNCIA   

a. É obrigatória a frequência aos trabalhos escolares, isto é, a todas as atividades 

programadas para os alunos;   
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b. É importante ressaltar que acima de 25% de faltas no período letivo leva o aluno 

à reprovação. 

 

ATRASOS    

a. A pontualidade é questão de disciplina pessoal e respeito aos compromissos. Os 

casos especiais que impliquem atraso ou falta às aulas devem ser encaminhados 

pelos responsáveis à Secretaria Escolar;   

b. Os alunos que chegarem ao Colégio, fora do horário de tolerância, qual seja, 15 

(quinze) minutos do início das aulas, aguardarão o início da segunda aula para, 

então, entrarem em sala. Após o início dessa segunda aula, não será admitido o 

ingresso de atrasados no Colégio;   

c. Os alunos atrasados devem aguardar no Colégio, em local próprio determinado 

pela Supervisão Disciplinar.   

 

SAÍDAS ANTECIPADAS   

a. As saídas de alunos antes do horário previsto apenas serão concedidas com a 

presença do pai/responsável ou pessoa devidamente autorizada e cadastrada, 

devendo no ato da solicitação comprovar através de documentação pessoal com 

foto;   

b. Os Monitores e a Supervisão Disciplinar emitirão papeletas de autorização que 

deverão ser entregues pelos alunos ao pessoal de serviço nos portões do Colégio 

para suas saídas fora do horário previsto.   

 

FALTAS E ATESTADOS   

a- No caso de o alunoestar impossibilitado de comparecer às aulas, é necessário que 

os responsáveis entrem em contato com a Coordenação Pedagógica, se possível 

com antecedência ou, em último caso, no mesmo dia da falta. No caso de 

apresentação de justificativas de faltas, estas devem ser providenciadas pelos 

responsáveis e apresentadas na Secretaria Escolar;   

b. Para dispensa das aulas de Educação Física por motivos médicos, deve-se 

providenciar um atestado médico, que deverá ser entregue na Secretaria Escolar 

para homologação junto à Coordenação Pedagógica;   

c. O prazo de entrega das justificativas de faltas ao Colégio e/ou às atividades físicas 

é de até 5 (cinco) dias letivos, após a ocorrência da falta.   
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ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO   

a. O aluno do CCMDF deverá entrar sempre pelo Portão Principal, conforme horário 

estabelecido, trajando o uniforme dentro dos padrões previstos;   

b. É expressamente proibido evadir-se do CCMDF por qualquer saída secundária sem 

estar autorizado;   

c. O uso da cobertura será exigido tanto na entrada como na saída para os alunos com 

o uniforme de uso diário;   

d. O aluno só poderá entrar ou sair no CCMDF em horários diferentes ao previsto 

quando o seu atraso for justificado através de atestado médico ou comparecimento 

aos Órgãos Federais, Estaduais ou Distritais, devidamente comprovados por 

documentos correspondentes.   

 

FESTAS E ANIVERSÁRIOS   

a. No Ensino Fundamental e Médio os aniversários são comemorados na última sexta-

feira de cada período letivo. Os pais que desejam festejar individualmente devem 

procurar a supervisão disciplinar para agendar com antecedência. Sendo que, só é 

autorizada a realização da festa na última sexta-feira de cada mês;   

b. Os bailes de formatura deverão ser organizados por uma comissão de alunos e 

responsáveis, sendo que a Direção Disciplinar Cívico-Cidadã designará um 

representante para acompanhar e facilitar o que couber ao Colégio;   

c. Toda e qualquer festa de confraternização no interior do Colégio deverá ter a 

autorização da supervisão disciplinar. É proibida a entrega de “cestas” e buquês de 

flores, bem como qualquer homenagem que perturbe as atividades letivas, estes 

deverão ser entregues na coordenação pedagógica que ao final da aula entregarão 

ao homenageado.   

 

AULAS-PASSEIO   

a- Durante todo o ano letivo serão oferecidos aulas-passeios com o objetivo de 

enriquecer o trabalho pedagógico realizado em sala de aula. É de suma importância 

a participação de todos os alunos;   

b. Esta atividade será retomada depois, em sala de aula, podendo até ser aproveitada 

para trabalhos valendo pontuação;   

c. Todas as atividades fora da escola deverão ser previamente autorizadas pelos 

pais/responsáveis do aluno.   
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HINO NACIONAL BRASILEIRO   

 

Música: Francisco Manoel da Silva Poema: 

Joaquim Osório Duque Estrada  

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da Liberdade em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade, 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio,Ó Liberdade,  

Desafia o nosso peito a própria morte!   

Ó Pátria amada, idolatrada Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,   

De amor e de esperança à terra desce,  

 Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

 A imagem do Cruzeiro resplandece.   

 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, es tu, Brasil, ó Pátria amada!  

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada,Brasil! 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido,   

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

 Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

 Iluminado ao sol do Novo Mundo!   

 

Do que a Terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores,   
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“Nossos bosques têm mais vida,” “ 

Nossa vida” no teu seio, “mais amores,”  

Ó Pátria amada, idolatrada Salve! Salve!   

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo,  

O lábaro que ostentas estrelado,  

E diga ao verde-louro desta flâmula:   

“Paz no futuro e glória no passado.”   

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte   

Verás que um filho teu não foge à luta,   

Nem teme quem te adora, a própria morte.   

Terra adorada,   

Entre outras mil, És tu, Brasil, ó Pátria amada!  

Dos filhos deste solo és mãe gentil,   

Pátria amada, Brasil!  
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HINO À BANDEIRA   

 

Música: Francisco Braga  

Letra: Olavo Bilac  

 

Salve, lindo pendão da esperança! 

Salve, símbolo augusto da paz! 

Tua nobre presença à lembrança,  

A grandeza da Pátria nos traz. 

 

Recebe o afeto que se encerra, 

Em nosso peito juvenil,  

 Querido símbolo da terra,  

Da amada terra do Brasil!   

 

Em teu seio formoso retratas, 

Este céu de puríssimo azul,  

A verdura sem par destas matas,   

E o esplendor do Cruzeiro do Sul!   

 

Recebe o afeto que se encerra,  

Em nosso peito juvenil,   

Querido símbolo da terra,  

Da amada terra do Brasil!   

Contemplando o teu vulto sagrado, 

Compreendemos o nosso dever, 

E o Brasil, por seus filhos amado, 

Poderoso e feliz há de ser! 
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Recebe o afeto que se encerra, 

Em nosso peito juvenil,   

Querido símbolo da terra,  

Da amada terra do Brasil!   

 

Sobre a imensa Nação Brasileira,  

Nos momentos de festa e de dor,  

Paira sempre, sagrada bandeira,  

Pavilhão da justiça e do amor!   

 

Recebe o afeto que se encerra, 

Em nosso peito juvenil,   

Querido símbolo da terra,  

Da amada terra do Brasil!   
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HINO DO DISTRITO FEDERAL 

(Oficializado pelo Decreto nº 51.000, de 19/07/61)   

 

Letra de Geir Campos 

Música de Neusa Pinho França Almeida 

 

Todo o Brasil vibrou 

 e nova luz brilhou   

quando Brasília fez maior a sua glória  

com esperança e fé   

era o gigante em pé.  

vendo raiar outra alvorada em sua História  

 

 Com Brasília no coração 

 epopeia surgir do chão  

O candango sorri feliz   

símbolo da força de um país!   

 

Capital de um Brasil audaz 

bom na luta e melhor na paz   

salve o povo que assim te quis   

símbolo da força de um país!   
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HINO BRASÍLIA CAPITAL DA ESPERANÇA 

 

Letra de Capitão Furtado  

Música de Simão Neto 

 

Em meio à terra virgem desbravada  

na mais esplendorosa alvorada   

feliz como um sorriso de criança   

um sonho transformou-se em realidade  

surgiu a mais fantástica cidade   

“Brasília, capital da esperança”   

Desperta o gigante brasileiro  

desperta e proclama ao mundo inteiro   

num brado de orgulho e confiança:  

nasceu a linda Brasília  a “capital da esperança”   

A fibra dos heroicos bandeirantes  

persiste nos humildes e gigantes   

que provam com ardor sua pujança,   

nesta obra de arrojo que é Brasília.  

 Nós temos a oitava maravilha   

“Brasília, capital da esperança.”   
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REGULAMENTO DE CONTINÊNCIAS   

 

TÍTULO I  

Da Finalidade  

 

Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade:  

I - estabelecer as honras, as continências e os sinais de respeito que os alunos do Colégio Cívico-
Militar de Distrito Federal – CCMDF prestam a determinados símbolos nacionais e as 
autoridades civis e militares;  

II - regular as normas de apresentação e de procedimentos dos alunos, bem como as formas de 
tratamento e a precedência entre os mesmos;  

Parágrafo único. As prescrições deste Regulamento aplicam-se às situações diárias da vida do 
aluno, estando o mesmo nas dependências do Colégio Cívico Militar do Distrito Federal ou em 
sociedade, nas cerimônias e solenidades de natureza militar ou cívica.  

 

TÍTULO II  

Dos Sinais de Respeito e da Continência  

CAPÍTULO I  

Generalidades  

 Art. 2º Todo aluno, em decorrência de sua condição, obrigações, deveres, direitos e 
prerrogativas, estabelecidos em todas as legislações internas do CCMDF, deve tratar sempre:   

I - com respeito e consideração todos os militares e ou autoridades bem como os servidores; 

II - com respeito e disciplina as séries mais antigas;  

III - com afeição e camaradagem seus colegas de série;   

IV - com bondade, dignidade e urbanidade os alunos de curso mais modernos;   

§ 1º Todas as formas de saudação militar, os sinais de respeito e a correção de atitudes 
caracterizam, em todas as circunstâncias de tempo e lugar, o espírito de disciplina e de apreço 
existente entre os integrantes do CCMDF;   

Art. 3º O aluno manifesta respeito e apreço aos militares, servidores civis e colegas:  

I - pela continência;  

II - dirigindo-se a eles ou atendo-os, de modo disciplinado;  

III - observando a antiguidade dos cursos;  
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IV - por outras demonstrações de deferência.  

§ 1º Os sinais regulamentares de respeito e apreço entre o corpo discente constituem reflexos 
adquiridos mediante cuidadosa instrução e contínua exigência.  

§ 2º Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as situações e atividades inerentes 
ao CCMDF.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Sinais de Respeito  

Art. 4º Quando um aluno deslocar junto de um militar, deve o discente dar a direita ao superior.   

Art. 5º Quando os alunos se deslocam em dois ou mais o militar fica ao centro.  

Art. 6º Quando encontrar um militar num local de circulação, o aluno saúda-o e cede-lhe o 
melhor lugar.  

Art. 7º Para falar a um militar, professor, servidor civil e autoridades em geral, o aluno sempre 
entrega o tratamento “Senhor” ou “Senhora”;  

§ 1º Para falar formalmente à Direção Disciplinar Cívico-Cidadã do CCMDF, emprega-se o 
tratamento “Senhor Comandante” ou “Senhor Diretor”;  

§ 2º Os alunos do CCMDF poderão usar entre si o tratamento “você”, respeitando as 
precedências de antiguidades de cada série;  

§ 3º Quando dois ou mais alunos forem conversar simultaneamente com um militar, os alunos 
das séries mais modernas deverão esperar os mais antigos serem atendidos. Quando não for 
simultâneo, deverá prevalecer a ordem de chegada.  

Art. 8º Todo aluno, quando chamado por um militar, professor, servidor civil e autoridades em 
geral, deve atendê-los o mais rápido possível.  

Art. 9º Nas solenidades ou eventos em ambientes fechado devem os alunos das séries mais 
modernas observarem a precedências das mais antigas quanto aos lugares para assento, dando-
lhe a preferência.  

§ 1º Os alunos das séries mais antigas devem corrigir com urbanidade e disciplina as turmas mais 
modernas.   

§ 2º A precedência e a antiguidade entre as séries não podem ser dispensadas, devendo 
prevalecer em todas as situações.   

Art. 10 Sempre que um aluno precisar sentar-se ao lado de um militar, deve pedir-lhe licença.   

 

CAPÍTULO III 

Da Continência  

 

Art. 11. A continência é a saudação prestada pelo aluno e pode ser individual e de tropa.   
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§ 1º A continência é impessoal; visa a autoridade e não a pessoa.   

§ 2º A continência parte sempre do aluno para autoridade.   

§ 3º São elementos essenciais da continência individual: atitude, gesto de duração, variáveis 
conforme a situação do executante:   

I – Atitude: postura marcial e comportamento respeitoso e adequado às circunstâncias e ao 
ambiente.   

II – Gesto: conjunto de movimentos do corpo, braços e mãos.   

III – Duração: o tempo durante o qual o aluno assume a atitude e executa o gesto acima referido.   

Art. 12. Têm direito à continência:   

I - a Bandeira Nacional:   

a) ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica;   
b) por ocasião de incorporação ou desincorporação nas formaturas;   
c) quando conduzido por tropa ou por contingente de Organização Militar;   
d) quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por 

organização civil, em cerimônia cívica.   

II - o Hino Nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica;   

III - Presidente e Vice-Presidente da República, bem como Governadores dos Estados, Distrito 
Federal e Ministros de Estado; 

IV - os militares da ativa, da reserva ou reformados (se reconhecidos ou identificados); 

V - os integrantes do Corpo pedagógico e administrativo do CCMDF; 

VI - a tropa quando formada.   

Art. 13. O aperto de mão é uma forma de cumprimento que o militar pode conceder ao aluno.   

Parágrafo Único - O aluno não deve tomar a iniciativa de estender a mão para cumprimentar o 
militar, mas se o militar estender a mão, o aluno não pode recusar o cumprimento.   

Art. 14. O aluno deve responder com saudação análoga quando ao cumprimentar o militar, este, 
além de retribuir a continência fizer uma saudação verbal.   

 

SEÇÃO I  

Do Procedimento normal  

Art. 15. A continência individual é a forma de saudação que o aluno isolado, quando 
uniformizado, com ou sem cobertura deve aos símbolos, às autoridades e a tropa formada.  

Parágrafo Único. A continência individual é ainda a forma pela qual os alunos se saúdam 
mutuamente.   

Art. 16. O aluno ao ver o militar pela primeira vez ao dia, deverá fazer a continência para saudá-
lo.   

Art. 17. A continência individual que trata o artigo anterior deverá ser feita da seguinte maneira:   
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I - aluno parado e superior deslocando:   

a) posição de sentido, frente para o superior, leva a mão ao lado direito da fronte; a mão no 
prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os dedos unidos e 
distendidos; o braço sensivelmente horizontal, formando um ângulo de 45º graus com a linha 
dos ombros; olhar franco e naturalmente voltado para o superior. Para desfazer a continência, 
baixa a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido.   

b) A continência é feita quando o superior atinge a distância de três passose desfeita um passo 
depois que o mesmo ultrapassar o aluno.   

II - aluno deslocando-se e superior parado ou deslocando-se em sentido contrário:   

a) se estiver deslocando em passo normal, o aluno fará a continência a três passos do superior, 
encarando-o com o olhar franco, desfazendo a continência um passo depois.   

b) aluno, deslocando-se alcança e ultrapassa o superior que se desloca no  mesmo sentido:   

c) o aluno ao alcançar o superior, faz a continência.   

III - aluno, deslocando-se é alcançado e ultrapassado pelo superior que se desloca no mesmo 
sentido:   

a) ao ser alcançado, o aluno faz a continência e a desfaz quando o superior  tiver afastado um 
passo.   

Art. 18. O aluno quando estiver com as duas mãos ocupadas, faz a continência tomando posição 
de sentido, frente voltada para a direção perpendicular à do deslocamento do superior.   

Parágrafo único. Quando apenas uma das mãos estiver ocupada, a mão direita deve estar livre 
para executar a continência.   

Art. 19. Em se tratando de Diretor do CCMDF, a continência que trata o art. 16, deverá ser 
realizada com o aluno parado, como prescreve o item I letra “a” do art. 17.   

Art. 20. A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou da noite e não pode ser 
dispensada.   

Art. 21. Quando em trajes civis, o aluno deve tomar a seguinte postura:   

I - nas cerimônias militares de hasteamento ou arreamento da Bandeira, assim como execução 
do Hino Nacional, o aluno deve tomar a posição de sentido.   

II - dentro das Unidades Militares, o aluno estando em traje civil, deverá tomar apenas a posição 
de sentido quando da sua apresentação, que corresponderá à sua continência.   

Art. 22. Ao encontrar um superior fora da Organização Militar o aluno deverá cumprimentá-lo 
com uma saudação verbal, de acordo com as convenções sociais.   

Parágrafo único. Se o aluno avistar um superior fora da Organização Militar e este estiver 
distante, o cumprimento deverá ser feito com um aceno de cabeça.   

SEÇAO II  

Do Procedimento em Outras Situações  

Art. 23. Todo o aluno faz auto para a continência à Bandeira Nacional, ao Hino Nacional e o 
Presidente da República.   
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§ 1º Quando o Hino Nacional for tocado em cerimônia religiosa, o aluno participante da 
cerimônia não faz a continência individual, permanecendo em atitude de respeito.   

§ 2º Quando o Hino Nacional for cantado, o aluno ou a tropa presente não faz a continência, 
nem durante a sua introdução, permanece na posição de sentido até o final da sua execução.   

§ 3º Quando o Hino Nacional for cantado em cerimônia militar ou cívica, realizada em ambiente 
aberto, o aluno que não estiver em forma volta-se para o regente da banda, precedendo ao 
canto na posição de sentido.   

Art. 24. Todo aluno é obrigado a reconhecer o Presidente e o Vice-Presidente da República, o 
Governador e Vice-Governador do Distrito Federal e os demais Militares que integram o CCMDF.   

Parágrafo Único. Todo aluno deve saber identificar as insígnias dos postos e graduação das 
Corporações Militares.   

Art. 25. O aluno fardado descobre-se ao entrar em um lugar coberto. Nos saguões e corredores 
os alunos deverão permanecer com sua cobertura.   

Art. 26. Quando um aluno deslocar a uma Unidade diversa da que estuda, para tratar de assunto 
particular, deverá apresentar-se ao Supervisor Disciplinar para dizer o motivo de sua visita.   

Parágrafo único. Se o aluno for à outra Unidade Escola por motivo de aula, deverá aguardar o 
professor/instrutor responsável pela instrução no local designado e o Chefe de Turma deverá 
apresentar-se ao Supervisor Disciplinar e de Atividades Cívico-Cidadã para prestar-lhe as 
informações necessárias.   

 

CAPÍTULO IV  

Da Apresentação  

Art. 27. O aluno, para se apresentar a um militar, aproxima-se deste até a distância do aperto 
de mão; toma a posição de “sentido”, faz a continência individual como prescrita neste 
Regulamento e diz, em voz audível: “Aluno do CCMDF, seu nome, série e turma a que pertence”; 
desfaz a continência, diz o motivo da apresentação, permanecendo na posição de “Sentido” até 
que lhe seja autorizado tomar a posição de “Descansar” ou de “À vontade”.   

§ 1º Se exercer alguma função (como chefe ou subchefe de turma), após o nome deverá dizê-la 
falando em seguida a série a que pertence.   

§ 2º Se estiver em outra Unidade a qual ele não pertence o aluno deverá dizer, após a série que 
estuda, a Unidade do CCMDF em que está lotado.   

Art. 28. Se o militar estiver em seu Gabinete ou sala de trabalho ou em outro local coberto, o 
aluno deverá parar na porta, tomar posição de sentido e pedir permissão para adentrar ao 
recinto. Em seguida, deve retirar a cobertura e aproximando do militar procede à apresentação 
individual regulamentar.   

Parágrafo único. Se o aluno estiver de gorro sem pala (bibico), retira-o prendendo-o no cinto ao 
lado direito do corpo.   

Art. 29. Para se retirar da presença de um militar, o aluno faz-lhe continência individual, e pede 
permissão para se retirar.   
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Art. 30. Antes de começar qualquer aula ou instrução o chefe de turma ou mais antigo deve 
apresentar a turma para o instrutor ou professor.   

 

CAPÍTULO V  

Da Continência da Tropa  

Art. 31. Para efeito de continência, considera-se tropa a reunião de dois ou mais alunos 
devidamente comandados.   

Art. 32. Têm direito à continência da tropa:    

I - a Bandeira Nacional;   

II - os oficiais das instituições militares (mesmo em trajes civis – quando identificados);  

III - outra tropa quando formada.   

Art. 33. No período compreendido entre as 18h00minh e às 06h00minh do dia seguinte, a tropa 
apenas presta continência a Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República e 
a outra tropa.   

Parágrafo único. Excetuam-se as guardas de honra que prestam continência às autoridades e a 
outra tropa formada, nas condições acima mencionadas.   

Art. 34. A tropa em forma e parada, quando da passagem de outra tropa, volta-se para ela e 
toma a posição de sentido.   

Art. 35. Uma tropa a pé firme presta continência à Bandeira Nacional, à outra tropa formada e 
às autoridades, executando os seguintes comandos:   

I - na continência a oficiais:   

a) o comandante da tropa comanda “Sentido” e faz a continência individualpara saudá-lo.   

II - na continência a outra tropa comandada por militar:   

a) o comandante da tropa comanda “Sentido”, volta a frente da tropa para a direção da outra e 
no momento da passagem do comandante desta presta-lhe a continência individual.   

Art. 36. O pelotão em deslocamento faz continência executando o seguinte comando:   

I - “Pelotão (seção) Sentido! Olhar a Direita (Esquerda)”; sendo que depois que a testa 
ultrapassar a autoridade em cinco passos comanda “Olhar Frente”.   

II - Se for em desfile os comandantes dos pelotões, à distância de dez passos da autoridade: 
“Pelotão Sentido! Olhar a Direita (Esquerda)”; logo que a testa do pelotão tenha ultrapassado 
dez passos da autoridade ou Bandeira, comanda: “Olhar Frente”.   

Art. 37. Quando um pelotão se encontrar em instrução fora da sala de aula, as continências de 
tropa são dispensáveis, cabendo, no entanto, ao chefe de turma ou mais antigo, prestar a 
continência a todo superior que dirigir ao local onde se encontra essa tropa.   

Parágrafo único. No caso de um militar dirigir-se pessoalmente a um dos integrantes desse 
pelotão, este lhe presta continência regulamentar.   
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Art. 38. Os alunos deverão aguardar em sala a chegada do respectivo professor/instrutor, sendo 
que o Subchefe de Turma deverá informar a Coordenação Pedagógica a falta deste 
professor/instrutor, decorrido o prazo de 05 (cinco) minutos de espera em sala de aula.   

 

CAPÍTULO VI  

Da Passagem de Chefias, Cargos ou Funções  

Art. 39. Os designados para o exercício de qualquer Chefia, Cargo ou Função deverão obedecer 
às seguintes prescrições quando da passagem dessas atribuições:   

§ 1º Os alunos substituídos, postados à esquerda, lado a lado, na posição de sentido, frente à 
Tropa e perante a autoridade que preside a cerimônia, proferem as seguintes palavras:  

a) o substituído – “Entrego a Chefia (Cargo ou Função) do (a) (segmento em que atua), ao aluno 
(nome)”;   

b) o substituto – "Assumo a Chefia (Cargo ou Função) do (a) (seguimento em que irá atuar)".   

§ 2º Após a passagem da Chefia (Cargo ou Função), os alunos fazem frente um para o outro e 
prestam a continência individual, voltando logo após à posição inicial.   

 

CAPÍTULO VII  

Da Bandeira Nacional  

 

Art. 40. A Bandeira Nacional pose ser hasteada e arreada a qualquer hora do dia ou da noite.   

§ 1º Normalmente, em Organização Militar, faz-se o hasteamento no mastro principal às 8h e o 
arreamento às 18h ou ao pôr-do-sol. Em Unidade Escolar este hasteamento é realizado no 
momento da formatura matinal.  

§ 2º No dia 19 de novembro, como parte dos eventos comemorativos do Dia da Bandeira, ela 
será hasteada em ato solene às 12h, de acordo com os cerimoniais específicos para esta 
solenidade.   

§ 3º Quando permanecer hasteada durante a noite, a Bandeira Nacional deve ser iluminada.   

Art. 41. Quando várias Bandeiras são hasteadas ou arreadas simultaneamente, a Bandeira 
Nacional é a primeira a atingir o topo e a última a dele descer, sendo posicionada na parte 
central do dispositivo.   

 

TÍTULO III  

Das Disposições Finais  

Art. 42. Os casos não tratados neste Regulamento aplicar-se-á subsidiariamente o Regulamento 
de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.   
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Art. 43. Os casos omissos serão solucionados pelo Comandante Disciplinar do CCMDF.   

Art. 44. Este regulamento entrará em vigor após sua publicação pelo órgão competente.   

  

 

 

 

COLÉGIO CÍVICO-MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

 

 

 

 


