O COLÉGIO NAVAL
O Colégio Naval localizado na cidade de Angra
dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro
(região Sudeste do Brasil), dispõe de ampla
infraestrutura para atender às necessidades
para a formação dos Alunos.
Além das salas de aula, onde são ministradas as
matérias, e dos laboratórios de química e
línguas, o CN possui também um ginásio
poliesportivo coberto com três quadras, quadras
ao ar livre de futsal, vôlei, basquete e tênis.
Há também campo de futebol, pista de atletismo,
academia, estande de tiros, duas piscinas, sendo
uma de 25 metros e outra olímpica, de 50
metros. Além da parte esportiva, há também
capela, bar (lanchonete), lavanderia, auditório,
salão de jogos e salão de recreação dos Alunos.
As três turmas ficam em alojamentos separados,
todos num prédio de três andares. Há também
um alojamento reservado para visitantes. O
refeitório dos alunos, nas horas das refeições,
comporta todos os alunos.
No interior do CN existe também uma boa estrutura médica, com enfermaria, farmácia e centros
odontológica e de fisioterapia.
O Colégio Naval oferece também, toda a estrutura necessária, para a realização de treinamento de Vela,
Futebol e Natação. A instalação dispõe de alojamento próprio, locais para atividades de
condicionamento físico, musculação, fisioterapia e massagem, além de sala destinada a primeiros
socorros e tratamento médico. Há ainda restaurante, lanchonete, áreas para reuniões e palestras, sala
privativa para a gerência da delegação, área destinada ao descanso dos atletas e depósito de
equipamentos esportivos. Abaixo, fotos de algumas dependências da escola. Abaixo, fotos de algumas
dependências da escola.

Placa de Boas Vindas localizada na entrada da escola

Prédio do Corpo de Alunos

Amplas salas de Aula

Biblioteca dos alunos

Biblioteca Multimídia

Vista Aérea do Campo de Esportes

Campo de Futebol

Vista parcial do Parque Aquático

Embarcações para Instrução Naval

Pátio Interno da Escola

Alojamento

Barbearia

Centro de Instrução Naval

Sala de Refeições

Parada dos alunos para inspeção

Lanchonete

Fonte: Site do Colégio Naval
Para maiores informações sobre o ingresso no Colégio Naval, encaminhe um email para
concursosmilitares@cursosena.com.br
SENA PRÉ-MILITAR o caminho mias curto para
Ingresso no Colégio Naval

www.cursosena.com.br

