
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

À SUBEX,

A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC, por solicitação do Governo do Estado,
inaugurou, mesmo que remotamente, no ano letivo de 2020 doze unidades escolares vocacionadas ao ensino
cívico-militar. O modelo tem como intuito ampliar as oportunidades formativas oferecidas aos jovens e
desenvolver competências, atitudes e valores indispensáveis à vida em sociedade e à ordem social.

Para que o projeto ganhe efetiva forma, e os objetivos sejam alcançados em sua plenitude
pedagógica, o modelo proposto evidencia como imprescindível o uso do uniforme, pois, este representa a
unicidade, e fomenta o modelo em si, agregando, ainda, valor a disciplina, sendo esta diretriz fundamental da
proposta.

Ressaltamos, ainda, que o uniforme é símbolo identitário da instituição, agrega união aos que
vestem, reforça o sentimento de grupo, além de diminuir as diferenças econômicas e sociais.

Por tratar-se de um arquétipo diferenciado de modelo de ensino, sendo um projeto piloto, faz-
se necessário uniforme distinto do padrão disponibilizado pela Rede, pois o mesmo não contempla as diretrizes
de execução das tarefas cotidianas previstas na matriz pedagógica do eixo vocacionado. Para tanto, segue
anexo o  Estudo Técnico Preliminar (6438166) e o Termo de Referência (6438455) das peças que compõem
o uniforme do modelo  escolar vocacionado ao ensino cívico-militar, a fim de alcançarmos todos os objetivos
do projeto proposto.

Sendo assim, solicitamos que seja providenciado orçamento e aquisição para distribuição
gratuita ao corpo discente matriculado nas doze unidades. Recomendamos que antes de orçá-lo, sejam
verificadas as informações técnicas, a fim de conferência. Observar-se que os mesmos devem contemplar o
segundo seguimento do Ensino Fundamental, bem como o Ensino Médio. O quantitativo por tamanhos e
gênero devem ser verificados junto as Regionais e a Direção das Unidades descritas nos documentos
conforme distribuição. Sugerimos que as mesmas preencham o Modelo de Ordem de Preenchimento
(6439030), condicionante para a compra efetiva.

Cabe informar que a logomarca bem como seu modelo de uso serão enviados, em formato
aberto, por e-mail para o setor competente, pois o sistema SEI não suporta arquivos nesta extensão. 

Como previsto nos documentos anexo, a aquisição será realizada por meio de descentralização
de recursos para as Regionais ou para as Unidades Escolares que possuem AAE's, conforme prevista
na Resolução SEEDUC nº 5722 de 18 de Fevereiro de 2019.

 Para fins ratificantes, essas unidades escolares tratam-se de ensino regular da Rede SEEDUC,
com acréscimo de eixo vocacionado da matriz pedagógica, por Convênio com os Órgãos de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro, essas são configuradas de forma não reprovatória, não se configurando
disciplina e nem mesmo ensino técnico, obedecendo a Lei 264/1999, a Deliberação 311/2012, a LDBEN,
bem como toda a legislação vigente.

Isto posto, encaminhamos o presente para  a Subsecretaria Executiva, ato contínuo para
a Superintendência de Gestão de Contratos e Convênios.

 
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020

Despacho de Encaminhamento de Documento SEEDUC/COAIVM 6439114         SEI SEI-030029/003551/2020 / pg. 1



Documento assinado eletronicamente por Juliana Campos Vieira, Chefe de Divisão, em
22/07/2020, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Waldenia Maria Duarte, Subsecretária, em
22/07/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
6439114 e o código CRC 4A9018CB.
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