
Sem nenhum diálogo ou preparação da comunidade 
escolar, o Governo Mauro Mendes anunciou o processo de 
militarização da EEEB Nadir de Oliveira na região do 
Jardim Glória em Várzea Grande. 

Por pressão da comunidade e da sociedade e agora por 
força da Lei 11.272/20, acontecerá uma audiência na escola, 
onde será tratada a questão para que uma decisão seja tomada 
sobre MILITARIZAR A ESCOLA NADIR OU MANTÊ-LA 
COMO FUNCIONA  ATUALMENTE. 

Queremos oferecer algumas informações para que a 
comunidade possa saber quais são os alcances e 
consequências de tal decisão. 

Desde já, alertamos para a fragilidade  com que o Governador Mauro Mendes, seu 
Vice-governador Otaviano Pivetta e o Secretário de Estado Alan Porto vem tratando a 
questão. Sem diálogo com as famílias, com a gestão das escolas e com os estudantes que 
já podem opinar, a decisão de militarização vem sendo imposta de forma autoritária. 

Não somos contra as Escolas Militares. Somos contra a militarização das atuais 
escolas públicas e gratuitas. As escolas militares devem ser criadas e mantidas com 
recursos das forças de segurança, Defendemos a gestão democrática, recursos públicos 
para escola públicas, profissionais concursados e não indicados. Se o Governo Mauro 
Mendes garantir estas condições, os resultados  de aprendizagens irão melhorar. Mas é 
preciso investir e não precarizar como o governador vem fazendo com a escola pública em 
Mato Grosso.

NO DIA 21/01/21: 
DIGA NÃO À MILITARIZAÇÃO 

DA ESCOLA NADIR DE OLIVEIRA

Como cará a EEEB Nadir de Oliveira, caso a mesma seja militarizada conforme a  Lei 11.272/20:
1 -  A escola deixará de chamar EE 
Nadir de Oliveira  

Perderá todo seus histórico e sua identidade e provavelmente passará a homenagear 
algum militar que desconhecemos  

2 –  Se a EE Nadir de Oliveira for 
militarizada  

Deixará de atender:1º  2º,3º,4º,5º e 6º anos e fechará  o , ENSINO NOTURNO
prejudicando o aluno trabalhador 

4-  A falsa ideia de excelência  do 
ensino militar  

Somente as maiores  notas farão a matriculas.   As crianças com as menores notas  não 
ficarão na  escola, pois atrapalhará  a busca de bons resultados na escola da polícia  

5-  Caso a EE Nadir de Oliveira seja 
militarizada  

As famílias  que não aderirem à  Escola Militar, deverão procurar outra escola sem 

 garantia  de onde, e muito menos se próxima a sua residência.  
 

6 –Matricula através de seleção 
 

Ou seja os alunos serão peneirados e somente aqueles com melhores condições 
conseguirão ser aprovados.

 Excluindo a maioria, principalmente os mais carentes
 

7 –Material didático 
 

Os pais terão que comprar os
 

materiais escolares, livro, apostilas e outros materiais 
que forem solicitados de forma individualizada 

 
8 –

 
Farda/ (uniforme)

 
Os pais deverão arcar com a compra de 02 fardas 

 
a cada ano, em torno de 600

 
reais 

cada farda isso para cada
 

filho,
 8 –

 
9 –

 
Participação da comunidade 

na
 
escola

 

Não haverá mais assembleia da comunidade escolar, isto significa que as 
determinações serão emitidas de acordo com o interesse da administração

 9 –
 
Vagas para matricula

 
Não haverá vagas para toda a comunidade

 

  VIVÊNCIA NA ESCOLA MILITAR

 
·

 
Ao o cruzar com o diretor ou monitor, os alunos deverão

 
bater continência sempre

 
·

 

O corte de cabelo masculino será feito com maquina 2, e refeito a

 

cada 15 dias 

 
 

·

 

Não serão permitido barba, bigode, brinco, piercing, nem óculos

 

escuros

 
 

·

 

O cabelo

 

feminino

 

pode

 

ficar soltos, contanto que não ultrapassem a altura da gola 
do uniforme. Se médio ou longo, deve ser preso

  

São proibidas mechas

 · Unhas : incolor ou rosa clarinho.

Conheça em todo os Brasil 
alguns problemas a partir 

da militarização de Escolas

Polícia Militar afasta policiais que aparecem 

em vídeo agredindo alunos em escola de SP

VÍDEO:ação da PM em escola de Ceilândia 
acende polêmica sobre militarização

Mães e professoras denunciam assédio 
em colégio militar do Amazonas

Escola militarizada adota procedimento de presídio 
e põe estudantes nus para fazer revista

“Filhos de militares envolvidos”, diz vítima de 
assédios após escândalo no Colégio Militar

Policial que coordenava escola militar em 
Cuiabá é condenado por abusar de alunas

A violência dos colégios militares: professor 
torturado e 120 denúncias só no MP do Amazonas

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/19/policia-militar-afasta-policiais-que-aparecem-em-video-agredindo-alunos-em-escola-de-sp.ghtml

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/04/26/interna_cidadesdf,751735/video-acao-da-pm-em-escola-militarizada-acende-polemica-na-internet.shtml

https://www.cartacapital.com.br/educacao/maes-e-professoras-denunciam-assedio-em-colegio-militar-do-amazonas/

https://df.cut.org.br/noticias/escola-militarizada-adota-procedimento-de-presidio-e-poe-estudantes-nus-para-faz-5a9e

https://aratuon.com.br/noticias/lhos-de-militares-envolvidos-diz-vitima-de-assedios-apos-escandalo-no-colegio-militar/

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/policial-que-coordenava-escola-militar-em-cuiaba-e-condenado-por-abusar-de-alunas.ghtml

https://cartacampinas.com.br/2019/10/a-violencia-dos-colegios-militares-professor-torturado-e-120-denuncias-so-no-mp-do-amazonas/

Saiba: A escola militar não atende a demanda da comunidade (leia abaixo)

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/19/policia-militar-afasta-policiais-que-aparecem-em-video-agredindo-alunos-em-escola-de-sp.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/04/26/interna_cidadesdf,751735/video-acao-da-pm-em-escola-militarizada-acende-polemica-na-internet.shtml
https://www.cartacapital.com.br/educacao/maes-e-professoras-denunciam-assedio-em-colegio-militar-do-amazonas/
https://df.cut.org.br/noticias/escola-militarizada-adota-procedimento-de-presidio-e-poe-estudantes-nus-para-faz-5a9e
https://aratuon.com.br/noticias/filhos-de-militares-envolvidos-diz-vitima-de-assedios-apos-escandalo-no-colegio-militar/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/policial-que-coordenava-escola-militar-em-cuiaba-e-condenado-por-abusar-de-alunas.ghtml
https://cartacampinas.com.br/2019/10/a-violencia-dos-colegios-militares-professor-torturado-e-120-denuncias-so-no-mp-do-amazonas/


 A Universidade Federal do Ceará já fez estudos 
comparando resultados de aprendizagem entre escolas 
militarizadas e não militarizadas e verificou que a diferença da 
escola militar é que a mesma seleciona os melhores alunos e por 
isso, os resultados nos testes tem uma pequena melhora. O fato 
de ter uma prova de seleção; o fato de ter poucas vagas para 
alunos carentes; o fato de não ser uma escola integralmente 
inclusiva; o fato de que a maioria dos alunos vem de famílias 
com maior poder aquisitivo (30% ou mais filhos de militares); o 
fato de terem acesso a mais bens culturais e tecnológicos que nas 
demais escolas; o fato de terem mais pessoal administrativo 
atuando nas escolas e o fato de receberem outros tipos de 
recursos financeiros favorecem a uma melhoria nos resultados. 
Entretanto, por todas estas diferenças, mesmo com toda a 
precariedade das demais escolas públicas os resultados não diferem 
muito das escolas militarizadas. A própria Escola Nadir de Oliveira 
vem apresentando melhoras crescentes em sua avaliação, sendo 
considerada atualmente referência positiva como escola  da rede 
pública estadual em Várzea Grande. Assista o vídeo do Le Monde 
Diplomatique sobre militarização na gestão de escolas e saiba 
mais. (https://www.youtube.com/watch?v=oHUJfriwRqA )

DIZER QUE POR SER ESCOLA MILITARIZADA MELHORA A 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS É UMA GRANDE MENTIRA. 

SAIBA POR QUÊ:

 Com investimento e estrutura, qualquer escola pode 
funcionar melhor e aumentar o IDEB

 Com investimentos e atenção semelhantes aos 
recebidos pelas escolas militares, qualquer escola pode 
combater os problemas que hoje atingem a educação. Basta ter 
estrutura, recursos, profissionais valorizados e condições de 
trabalho, o que não falta às escolas militares. Nesse caso, o 
governador Mauro Mendes atua para precarizar as escolas 
públicas, deixando-as sem recursos e assim favorecer a 
privatização das escolas via militarização.

 A militarização das escolas estaduais imposta pela 

Seduc/MT em vários municípios nada mais é do que a entrega da 

administração das escolas à Polícia Militar e ou Corpo de 

Bombeiros, para que imponha nas unidades escolares uma série 

de normas a serem seguidas por alunos, como, por exemplo:

 Cantar Hino Nacional diariamente, fazer fila marcial para 
adentrar na sala;
 Os alunos são proibidos de questionar os professores, 
coordenadores e os militares na direção da escola e são 
obrigados a cumprir as ordens estabelecidas mesmo contra suas 
vontades e são proibidos de reclamar e reivindicar direitos; 
 Ao cruzarem com um professor, diretor ou monitor, os 
alunos devem prestar continência e jamais dirigir à palavra aos 
seus “superiores” sem a devida autorização;

 A sala de aula é um ambiente que só o professor pode falar, 

ficando os estudantes proibidos de dialogar, debater ou 

questionar sobre o próprio conteúdo ministrado;

  O corte de cabelo masculino será feito com máquina 2, e 

refeito de 15 em 15 dias e não é permitido cabelo comprido, 

black power, moicano, descolorido, franja. 
 Não serão permitidos barba, bigode ou cavanhaque, brinco, 

COMO É A VIVÊNCIA DOS ESTUDANTES 
EM ESCOLAS MILITARIZADAS PELO PAÍS 

CONHEÇA UM POUCO:

piercing, nem óculos escuros;
 Os cabelos femininos podem ficar soltos, contanto que não 
ultrapassem a altura da gola do uniforme. Se médio ou longo, 
deve ser preso. Mechas coloridas são proibidas;
 As unhas devem ser incolores ou pintadas apenas nas cores 
branca ou rosa-clara;
 Andar abraçado ou de mãos dadas são considerados atos de 
transgressão disciplinar e os pais serão chamados e,
  Uso obrigatório de uniforme militar: proibido calça jeans, 
bermuda, chinelo, tênis, boné;
Os alunos da escola militar não podem participar de movimento 
estudantil e são proibidos de fazer passeatas e protestos.

DIA 21/01 ÀS 19HS VÁ A ESCOLA E DIGA NÃO A MILITARIZAÇÃO DO NADIR DE OLIVEIRA

https://www.youtube.com/watch?v=oHUJfriwRqA
https://www.youtube.com/watch?v=oHUJfriwRqA

