MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx
DEPA
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

COMUNICADO Nr 59/2016 – CA
Juiz de Fora, MG, 30 de agosto de 2016.
Senhores Pais/Responsáveis,

Solicitamos aos pais/responsáveis em débito com a Associação de Pais e Mestres do CMJF que
procurem a Tesouraria deste colégio para quitar as respectivas pendências.
Informamos que a receita da APM/CMJF está pautada nas arrecadações mensais provenientes das
contribuições efetuadas pelos pais/responsáveis. Atualmente, o valor da contribuição mensal é de R$
35,00 (trinta e cinco reais), por aluno. Trata-se de uma contribuição de caráter voluntário, trazendo como
contrapartida para o pai/responsável o correspondente desconto de 20% sobre a mensalidade escolar, esta
de caráter obrigatório.
Em seu Art 1º, o Estatuto da APM/CMJF preconiza que, dentre outros, a associação está
“direcionada a apoiar o ensino e, especialmente, atender às necessidades dos alunos comprovadamente
carentes”. Nesse sentido, atualmente a APM apoia alunos carentes em ações do tipo: custeio de
transporte escolar, custeio de viagens de estudo, custeio de participação nas Olimpíadas Brasileiras
Escolares.
No que tange ao apoio ao ensino, foram realizadas as seguintes atividades em 2016: custeio de
professores de xadrez, judô, dança e handebol; contratação e pagamento do Seguro Escolar; apoio
a viagens de estudo; apoio às Banda de Música e a atividades culturais, científicas e artísticas.
Destacam-se, também, diversas realizações de apoio à modernização das instalações de ensino,
tais como: reforma e modernização da Biblioteca, implantação do ambiente específico da Gibiteca,
reforma e modernização da Sala de Artes, modernização do Laboratório de Química, manutenção
da piscina, manutenção da horta pedagógica, equipagem do Laboratório de Matemática e
modernização das salas de aula do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, apoio aos Grêmios e
Legião de Honra.
“VOSSA CONTRIBUIÇÃO SE TRADUZ DIRETAMENTE EM APOIO AO ALUNO.”
Desde já, agradecemos a sua atenção.

Atenciosamente,

_________________________________________________
FERNANDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA - Cel
Comandante e Diretor de Ensino do CMJF

