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CHECKLIST – NORMA DE PATROCÍNIO DA APAM/CMDPII  
 

 

 

01 Observar a Norma-de-Patrocínio-da-APAMCMDPII http://apamcmdpii.com.br/norma-

de-patrocinio-da-apam-cmdpii/ 

  

02 Elaborar o Projeto a ser apresentado conforme formulário 

padrão. http://apamcmdpii.com.br/norma-de-patrocinio-da-apam-cmdpii/ 

 

03 Os pedidos de patrocínios deverão ser encaminhados para à Diretoria da APAM que 
deliberará a concessão ou não do benefício, manifestando-se Fundamentadamente de 
acordo com a Norma de Patrocínio da APAM/CMDPII 

 

04 Apresentar declaração de quitação das obrigações financeiras com o CMDPII dos 
responsáveis pelos alunos estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II que estão pleiteando 
o patrocínio, quando a solicitação for para campeonatos, disputas e ou torneios. (Devem 
estar adimplentes com as obrigações financeiras escolares). (Apresentar comprovante). 

  

05 Os responsáveis legais dos atletas devem ser associados à APAM e estarem em dia com 
suas obrigações perante a Associação, quando a solicitação for para campeonatos, disputas 
e ou torneios. (Apresentar comprovante). 

  

 
 
06 

Parágrafo 3° do Art. 4° do Anexo I da Norma de Patrocínio da Associação de Pais, Alunos 
e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, a saber: § 3° Competirem pelo colégio com a 
AUTORIZAÇÃO DO COMANDANTE DO CMDPII. (Apresentar comprovante). 
CASO SEJA PATROCÍNIO PARA EVENTOS qualificados como campeonatos, disputas 
e ou torneios. 

 

07 Estar o aluno no mínimo no comportamento “BOM”, de acordo com o Regulamento 
Disciplinar do CMDP II – quando a solicitação for para campeonatos, disputas e ou 
torneios. (Apresentar comprovante). 

  

08 Ter no mínimo a média exigida pela escola, ou seja, nota mínima de 6,0 (seis pontos) em 
todas as disciplinas, no qual será observado sempre o último trimestre concluído. Quando a 
solicitação for para campeonatos, disputas e ou torneios. (Apresentar comprovante). 

  

09 Se o aluno for inscrito em alguma federação ou confederação, nela deverá constar que o 
atleta representa o CMDP II. Quando a solicitação for para campeonatos, disputas e ou 
torneios. (se inscrito Apresentar comprovante). 
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