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Mensagem do Diretor aos Responsáveis e Alunos do SCMB

Prezados pais e responsáveis, caríssimos alunos que compõem a Família Garança, do Sistema
Colégio Militar do Brasil;

Já se passaram mais de 180 dias, desde que os Colégios militares precisaram suspender suas
atividades presenciais.
De lá para cá, nossos heroicos professores se reinventaram e todos os demais integrantes dos
Colégios centraram esforços para que os nossos alunos tivessem o melhor aproveitamento possível no
ambiente virtual de aprendizagem. O ano letivo avançou muito bem, com avaliações e tantas ações
desenvolvidas no ensino on-line.
Apesar de todas essas ações empreendidas, nada substitui a presença do estudante na sua Escola.
Ali é o seu lugar!
Agora, e, na verdade, já há algum tempo, todos os Colégios Militares do Sistema encontram-se
preparados para receber os seus alunos de volta. Os Colégios de Manaus, Belém e Rio de Janeiro já
retornaram. O primeiro há mais de dois meses e de forma plenamente exitosa.
Para um retorno seguro, todos os protocolos sanitários foram testados, ensaiados e revisados. As
normas foram rigidamente estudadas e o pessoal do Corpo Permanente está apto a orientar e a acompanhar
o cumprimento das medidas decorrentes. Nos últimos meses, percorri, pessoalmente, as unidades do
Sistema e pude constatar o excelente nível de prontidão em que todas se encontram.
Nossos Colégios Militares, estabelecimentos de ensino oficial de natureza sui generis vinculados ao
Exército e ao Ministério da Defesa, reúnem todas as condições para um retorno efetivo, de forma gradual
e, é claro, muito responsável.
Assim, é que eu me dirijo aos nossos queridos alunos para que ajustem seus uniformes, engraxem
seus sapatos, coturnos e botas, cortem seus cabelos, ensaiem seus coques e preparem as suas boinas para o
encontro que teremos a partir do próximo dia 21 de setembro, segunda-feira. Serão jornadas memoráveis,
quando, de forma tranquila e organizada, poderemos matar a saudade das nossas rotinas e bradar um
poderoso Zum zaravalho!
Os Comandantes e Diretores de Ensino dos Colégios estão ajustando os seus planejamentos e vão
apresentá-los de imediato, para que as famílias se organizem. Não será uma volta plena, para todos os anos
escolares ao mesmo tempo. As informações vão chegar por comunicados e serão difundidas de modo
oportuno, via redes sociais.

De nossa parte, estamos confiantes e ansiosos por este reencontro.
Um fraterno abraço e que Deus nos acompanhe nessas jornadas.
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