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Perguntas e respostas sobre o Colégio Militar de Laguna 
  

1 - Como será o acesso ao Colégio Militar de Laguna? 
O preenchimento das vagas para as primeiras turmas será feito por sorteio, mesmo 
processo dos Colégios de Blumenau, Florianópolis, Lages e Joinville. 
  
2 - Como será a participação no sorteio? 
Quem tiver interesse em concorrer a uma vaga no colégio militar poderá se inscrever 
no sorteio. A portaria atual do Comando Geral da PMSC estabelece a proporção de 
90% para filhos de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Profissionais Civis da 
PMSC, e 10% para a comunidade. Não é descartada a possibilidade de processo 
seletivo e também do aumento de vagas para civis. 

3 - Quando serão as matrículas? 
Ainda será estabelecido o cronograma de matrículas, pois as tratativas para a 
implementação do Colégio de Laguna estão em andamento no Conselho Estadual de 
Educação. Possivelmente, no mesmo período de novas matrículas da rede estadual de 
ensino a definir. 
  
4 - Quantas vagas serão disponibilizadas? 
Inicialmente  serão 70 vagas para o ensino fundamental, sendo divididas em duas 
turmas dos 6º anos. A ampliação será de forma gradativa. 
  
5 - Quando começam as aulas? 
Possivelmente, em fevereiro, igualmente o calendário escolar da rede estadual de 
ensino. 
  
6 - Onde serão as aulas? 
Em 2019, as aulas serão na Escola de Educação Básica Almirante Lamego, no Centro de 
Laguna. Na unidade de ensino haverá continuidade das turmas existentes. A ideia, 
concluída a reforma e ampliação da Jerônimo Coelho, é transferir as turmas do Colégio 
Militar para lá. 
  
7 - Como será o uniforme? 
Serão utilizados dois tipos de uniformes, na cor cinza, sendo um de tergal e o outro 
agasalho, como já utilizados nos quatro Colégios em atuação. 
  
8 - Qualquer estudante pode concorrer a uma vaga? 
Poderão ingressar no 6º ano do Colégio Militar, aqueles alunos que estiverem 
concluindo o 5º ano em 2018.  
  
9 - Qual será o quadro das disciplinas? 
O programa das disciplinas é o mesmo estabelecido pela Secretaria de Estado da 



Educação (SED) para as escolas do Estado. Os diferenciais aplicado no Colégio Militar 
são questões sobre a metodologia de ensino militar, do qual contempla a disciplina de 
Instrução Geral de Polícia (IGP) que abrange toda a parte de militarismo,como aulas de 
direitos humanos etc. 
  
10 - Os professores serão militares ou haverá contratação de novos profissionais? 
Haverá a contratação de professores civis para a implantação do Colégio Militar e a 
equipe da direção será composta por militares de carreira e, possivelmente, civis, 
como psicopedagogas. 
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