MANUAL DE ORDEM UNIDA
IPMIL
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1. FINALIDADE DO MANUAL

O presente manual estabelece normas que padronizam a apresentação pessoal, uniformes, acessórios e a
execução dos movimentos marciais, visando nivelar o conhecimento com base nos objetivos deste ramo
educacional.
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2. BRADO DO IPMIL
O brado deverá ser realizado na posição de sentido.

(COMANDANTE DA TROPA) – QUEM SOMOS !
(TODOS) IPMIL
GERAÇÃO QUE LUTA PELO BRASIL
NA TERRA
NO CÉU
NO MAR
A BANDEIRA
A NAÇÃO
VAMOS SEMPRE HONRAR
COM DEUS
A FRENTE
VAMOS MARCHAR
SOMOS INSTITUTO PADDRÃO MILITAR.

(COMANDANTE DA TROPA) FORA DE FORMA
(TODOS) IPMIL

(COMANDANTE DA TROPA) MARCHE !!
(TODOS) BRASIL! (Rompe marcha)
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ORDEM UNIDA
Apresentação da tropa
A apresentação da tropa tem por finalidade assegurar o efetivo presente naquele local a fim de demonstrar
controle, disciplina e responsabilidade, além de facilitar em eventuais atividades que requeiram a formação de
grupos.
O aluno (a) que estiver no comando da tropa deverá atender ao seguinte padrão de apresentação da tropa aos
DIRETORES, COORDENADORES E PROFESSORES e a quem mais lhe for designado.
1º dar o comando de “Atenção”: Todos tomarão a posição de DESCANSAR
2º Comandar “SENTIDO” à tropa
3º Comandar “COBRIR”: para que se obtenha o alinhamento e cobertura
4º Dar o comando de ‘FIRME” seguido do comando de “DESCANSAR”
5º Dará a ordem “PELOTÃO, COM O BRADO... SENTIDO!” (TROPA EXECUTA O BRADO)
6º O comandante da tropa executa “MEIA VOLTA VOLVER” e se posta em frente ao seu superior
- Após haver realizado os passos acima, deverá realizar a apresentação da seguinte forma:
 PRESTANDO CONTINÊNCIA, o aluno (a) falará:
- GRADUAÇÃO IPMIL xxxxxx, Cmt ou SCmt do PELOTÃO xxxx – em seguida o aluno desfaz a continência e
permanece na posição de sentido


NA POSIÇÃO DE SENTIDO, o aluno (a) falará:

- Apresento a tropa / turno / pelotão pronta com nº xxxx alunos em forma, nº xxxx faltas e nº xxx à
destino, para início da atividade
Obs: A Destino* são os alunos que estão na unidade, porém, por algum motivo não estão em forma no
momento da apresentação. O responsável pela apresentação deverá ter conhecimento de qual aluno está
nesta condição e qual o seu destino.

Solicitação de Permissão para entrar no recinto ou em forma
O aluno tomara a posição de sentido e:
 PRESTANDO CONTINÊNCIA, o aluno (a) falará:
- GRAGUAÇÃO IPMIL xxxxxx, do PELOTÃO xxxx – em seguida o aluno desfaz a continência e permanece
na posição de sentido


NA POSIÇÃO DE SENTIDO, o aluno (a) falará:

- Permissão para (entrar no recinto ou permissão para entrar em forma). Após haver recebido a
permissão, o aluno prestará continência, desfaz a continência, executa meia volta volver, rompe marcha
e entra na retaguarda do pelotão ou na sala (exceto quando o pelotão estiver cobrindo, nessa condição
ele ocupara seu local correspondente a altura)

– ORDEM UNIDA A PÉ FIRME
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SENTIDO
Nesta posição, o aluno (a) ficará imóvel e com a frente voltada para o ponto indicado. Os calcanhares
unidos, pontas dos pés voltadas para fora, de modo que formem um ângulo de aproximadamente 60
graus. e os joelhos naturalmente distendidos. O busto aprumado, com o peito saliente, ombros na mesma
altura e um pouco para trás, sem esforço. Os braços caídos e ligeiramente curvos, com os cotovelos um
pouco projetados para frente e na mesma altura. As mãos espalmadas, coladas na parte exterior das
coxas, dedos unidos e esticados, sendo que, o dedo médio (dedo do meio) deverá estar sobre a costura
lateral da calça. Cabeça erguida e o olhar fixo à frente.
Para tomar a posição de “Sentido”, o aluno unirá os calcanhares com energia e vivacidade, de modo a se
ouvir esse contato; ao mesmo tempo, trará as mãos diretamente para os lados do corpo, batendo-as com
energia ao colá-las às coxas. Durante a execução deste movimento, o aluno afastará os braços cerca de 20
cm do corpo, antes de colar as mãos às coxas. O calcanhar esquerdo deverá ser ligeiramente levantado
para que o pé não arraste no solo.

DESCANSAR
Estando na posição de “Sentido”, ao comando de “DES- CANSAR!”, o aluno deslocará o pé esquerdo, a
uma distância igual a largura de seus ombros, para a esquerda, elevando ligeiramente o corpo sobre a ponta
do pé direito, para não arrastar o pé esquerdo. Simultaneamente, a mão esquerda segurará o braço direito
pelo pulso, a mão direita fechada colocada às costas, pouco abaixo da cintura. Nesta posição, as pernas
ficarão naturalmente distendidas e, que permanecerão num mesmo alinhamento. Esta é a posição do aluno
ao entrar em forma, recebe informações ou aguarda algo ou alguém em silêncio e imóvel.
À VONTADE
O comando de “À VONTANDE” deverá ser dado quando os alunos estiverem na posição de
“Descansar”. Caso os alunos estejam na posição de “Sentido”, deverá ser dado primeiro o
comando de “DESCANSAR!” e, em seguida, o de “À VONTADE!”. Neste comando, o aluno
manterá o seu lugar em forma, de modo a conservar o alinhamento e a cobertura. Poderá
mover o corpo e falar. Para cessar a situação de “À Vontade”, o comandante ou instrutor dará
uma voz ou sinal de advertência: “ATENÇÃO!”, então, individualmente, tomarão a posição de
“DESCANSAR”. O Comandante poderá, de acordo com a situação, introduzir restrições que
julgue necessárias ou convenientes, antes de comandar “À VONTADE!”. Tais restrições, porém,
não devem fazer parte da voz de comando.

EM FORMA
Ao comando de “PELOTÃO” FRENTE PARA TAL PONTO - COLUNA POR UM (DOIS, TRÊS, etc.),
seguido da voz de execução “EM FORMA!”, cada aluno deverá se deslocar rapidamente para o seu
lugar na posição de “Descansar”.

COBRIR
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As formações deverão ser por altura. Os mais altos ficarão à frente e à direita
Para que um pelotão retifique a cobertura e alinhamento, será dado o comando de “COBRIR!”. A
este comando, que é dado com a turma na posição de “Sentido”, o aluno estenderá o braço
esquerdo para frente, com a palma da mão para baixo e os dedos unidos, até tocar levemente
com a ponta do dedo médio, a retaguarda do ombro (ou mochila) do companheiro da frente;
colocar-se-á, então, exatamente atrás deste, em seguida, deverá posicionar-se na mesma linha
em que se encontrem os companheiros à sua direita, alinhando-se por eles. A mão direita
permanece colada à coxa. Os alunos da testa, com exceção do aluno da esquerda (que
permanecerá na posição de “Sentido”), estenderá o braço esquerdo para o lado, palmas das
mãos para baixo, dedos unidos, tocando levemente o lado do ombro direito do companheiro à
sua esquerda. A mão direita permanece colada à coxa.

“FIRME”
Verificada a cobertura e o alinhamento, o comandante da tropa comandará “FIRME!”. A este
comando, os alunos descerão energicamente o braço esquerdo, colando a mão à coxa com
uma batida ao mesmo tempo.

COBRIR (SEM INTERVALOS)
Se o comandante desejar reduzir o intervalo entre os alunos, logo após enunciar a fração,
comandará “SEM INTERVALO, COBRIR!”. Neste caso, os alunos procederão como descrito
anteriormente, com exceção dos alunos da testa, que colocarão a mão esquerda fechada na
cintura, punhos no prolongamento dos antebraços, costas da mão para frente, cotovelos para
a esquerda, tocando levemente o braço direito do companheiro à sua esquerda. Somente a
testa executa essa posição, o restante da tropa cobrirá normalmente.

“FIRME”
Verificada a cobertura e o alinhamento, o comandante da tropa comandará “FIRME!”. A este
comando, os alunos descerão energicamente o braço esquerdo, colando a mão à coxa com
uma batida ao mesmo tempo.

Exemplos de estrutura de pelotão. Lembrando que, a RETAGUARDA DEVERÁ ESTAR SEMPRE
COMPLETA, conforme abaixo:
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APRESENTAR ARMA (CONTINENCIA)
O comando de “APRESENTAR ARMA!” deverá ser dado quando os alunos estiverem na posição de
“Sentido” e, em seguida, o de “APRESENTAR ARMA!”. A este comando o aluno irá prestar a
continência.
Em movimento enérgico, levará a mão direita, tocando com a falangeta do dedo médio o lado direito da fronte.
Mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada para o rosto e com os dedos unidos e
distendidos; o braço sensivelmente horizontal, formando um ângulo de 45º com a linha dos ombros; olhar
franco. Para desfazer a continência, abaixa a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido.

SENTADO AO SOLO
Partindo da posição de descansar, ao comando de “SENTADO UM-DOIS!” o aluno PRIMEIRO irá bradar
“IOPEM”, em seguida, sentará com as pernas cruzadas (perna direita à frente da esquerda), envolvendo os
joelhos com os braços, e com a mão esquerda deverá segurar o braço direito pelo pulso mantendo a mão
direita fechada. Para retornar a posição de descansar, partindo da posição sentado, deve-se comandar “DE
PÉ UM-DOIS”, o aluno PRIMEIRO irá bradar “IOPEM”, em seguida, levantará.

VOLTAS A PÉ FIRME
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DIREITA VOLVER
DIREITA, VOLVER! - à voz de execução “VOL- VER!”, o aluno virará para o lado indicado, de um quarto de
círculo, levantará a ponta do pé direito e o calcanhar do pé esquerdo, sem descolar as mão da coxa,
terminada a volta, assentará a planta do pé direito no solo; unirá depois o pé esquerdo ao direito batendo
energicamente os calcanhares.

ESQUERDA VOLVER
ESQUERDA, VOLVER! - à voz de execução “VOL- VER!”, o aluno virará para o lado indicado, de um quarto de
círculo, levantará a ponta do pé esquerdo e o calcanhar do pé direito, sem descolar as mão da coxa,
terminada a volta, assentará a planta do pé esquerdo no solo; unirá depois o pé direito ao esquerdo
batendo energicamente os calcanhares.

MEIA VOLTA VOLVER
MEIA VOLTA, VOLVER!”- será executada como “Esquerda Vol- ver”, sendo a volta de 180 graus.

OITAVO A DIREITA ou ESQUERDA
OITAVO À DIREITA (ESQUERDA), VOLVER! Será executado do mesmo modo que ”DIREITA
(ESQUERDA) VOLVER”, mas, a volta é de apenas 45 graus.
FRENTE PARA AS EXTREMIDADES
Em campanha e nas situações em que seja difícil à tropa executar voltas a pé, deverá ser comandado
“FRENTE PARA A DIREITA / ESQUERDA ou RETAGUARDA”, para que seja mudada a sua frente. A este
comando, o aluno virará, por meio de um salto, na posição de “DESCANÇAR”, para o lado indicado com
energia e vivacidade, BRADANDO “IOPEM” ao chocar os pés ao solo. Após executá-lo, permanecerá
nesta posição.
No comando de “RETAGUARDA”, o pelotão deverá executar o giro pelo lado esquerdo.

7.3 - VOLTAS VOLVER EM PASSO ORDINÁRIO OU MARCANDO PASSO
7.4.1 – DIREITA, VOLVER
A voz de execução “VOLVER!” deverá ser dada no momento em que o pé direito assentar no solo; com o
pé esquerdo, ele dará um passo mais curto e volverá à direita, marcará um passo no mesmo lugar com o
pé direito e romperá a marcha com o pé esquerdo.
Obs: Não romperá marcha caso esteja apenas marcando passo. Nesta situação deverá esperar o
comando de “EM FRENTE”, quando irá romper a marcha com o pé esquerdo.

ESQUERDA, VOLVER
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A voz de execução “VOLVER” deverá ser dada no momento em que o pé esquerdo assentar no solo; com
o pé direito, ele dará um passo mais curto e volverá à esquerda, marcará um passo no mesmo lugar com
o pé esquerdo e romperá a marcha com o pé direito.
Obs: Não romperá marcha caso esteja apenas marcando passo. Nesta situação deverá esperar o
comando de “EM FRENTE”, quando irá romper a marcha com o pé esquerdo
MEIA VOLTA, VOLVER
A voz de execução “VOLVER!” deverá ser dada ao assentar o pé esquerdo no solo; o pé direito irá um
pouco à frente do esquerdo, girando o aluno vivamente pela esquerda sobre as plantas dos pés, até
mudar a frente para a retaguarda, rompendo a marcha com o pé direito e prosseguindo na nova
direção.
Obs: Não romperá marcha caso esteja apenas marcando passo. Nesta situação deverá esperar o
comando de “EM FRENTE”, quando irá romper a marcha com o pé esquerdo
ALTO
o comando deverá ser dado quando o aluno assentar o pé esquerdo no solo; ele dará mais 02(DOIS)
passos em e fará alto, unindo o pé direito ao esquerdo e, colocará as mãos nas coxas, com uma batida. A
união dos pés e a batida das mãos nas coxas deverão ser executadas simultaneamente.

Parágrafo único
Estando a tropa em passos SEM CADÊNCIA e sendo necessário mudar a sua frente, o comandante da
fração poderá comandar “FRENTE PARA A DIREITA / ESQUERDA ou RETAGUARDA. A este comando, os
alunos se voltarão rapidamente para frente indicada, por meio de um salto, prosseguindo no passo sem
cadência.

EM PASSO ACELERADO
No rompimento da marcha, partindo da posição de “sentido” - ao comando de “ACELERADO ou
CORRENDO”, o aluno levantará os antebraços, encostando os cotovelos com energia ao corpo e
formando com os braços ângulos aproximadamente retos; as mãos fechadas, sem esforço e
naturalmente voltadas para dentro, com polegar apoiado sobre o indicador. À voz de “MARCHE ou
CURTO”, levará o pé esquerdo com a perna ligeiramente curva para frente, o corpo no prolongamento
da perna direita e correrá cadenciadamente, movendo os braços naturalmente para frente e para trás
sem afastá-los do corpo.
Obs: Não MOVIMENTARÁ OS BRAÇOS caso esteja apenas EXECUTANDO A CORRIDA NO MESMO
LUGAR. Nesta situação deverá esperar o comando de “EM FRENTE”, quando irá romper a marcha com
o pé esquerdo.
“ALTO” - o comando deverá ser dado quando o aluno assentar o pé esquerdo no solo; ele dará mais
04(QUATRO) passos em e fará alto, unindo o pé direito ao esquerdo e, colocará as mãos nas coxas, com
uma batida. A união dos pés e a batida das mãos nas coxas deverão ser executadas simultaneamente.
Obs: O comando pode ser “CORRENDO, CURTO” ou “ACELERADO, MARCHE”

DESLOCAMENTO CURTO
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Poderão ser executados ao comando de “TANTOS PASSOS EM FRENTE! MARCHE!”. O número de passos
será sempre ímpar. À voz de “MARCHE!”, o aluno romperá a marcha no passo ordinário, dando a
quantidade de passos determinados e fará alto, sem que para isso seja necessário o comando de alto.
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