O CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR
Após ser aprovado no concurso de admissão ao Colégio Naval, o candidato é submetido, antes do
início do curso, ao período de adaptação. Esse período tem duração aproximada de três semanas, e
tem como objetivo incutir ao "adaptando" os primeiros ensinamentos da doutrina militar e da futura
rotina do curso. Durante esse tempo, o futuro Aluno permanece em regime de internato no Colégio
Naval, sendo permitida a visita de parentes após a primeira semana.
No final do período de adaptação, os candidatos remanescentes da lista do início do período, além dos
adicionados para preencher as vagas, executam a formatura do recebimento de platinas, que
finalmente lhes confere o status de Aluno do Colégio Naval. Após o período de adaptação, o Aluno
ingressa no Curso de Preparação de Aspirantes, que tem por objetivo prepará-lo para o ingresso
na Escola Naval. O curso tem duração de três anos, e é composto de três principais áreas: acadêmica,
física e militar.

SOBRE O CURSO - O curso conduzido pelo CN denominado "Curso de Preparação de
Aspirantes", é destinado ao preparo intelectual e físico do aluno para o ingresso na EN, ministrando o
ensino básico em nível médio, além do ensino militar-naval.
Na parte acadêmica, além de instruções atinentes ao preparo militarnaval, é dado o ensino básico, em nível médio, visando o preparo
intelectual do aluno para o ingresso na EN. O Currículo das disciplinas do
Ensino Básico (Matemática, Português, Inglês, Física, História, Geografia,
Química, Biologia e Informática) deverá observar o conteúdo e a carga
horária exigidos pela legislação federal relativa ao Ensino Médio, para
fins de equiparação e equivalência, bem como conter as disciplinas
necessárias para o acompanhamento do Curso de Graduação na EN.

Na parte física, os alunos treinam com professores em suas respectivas
equipes, onde recebem os ensinamentos adequados para o
desenvolvimento dentro das mesmas. tem por finalidade desenvolver
nos alunos os atributos morais e cívicos, bem como a sua aptidão física e
transmitir conhecimentos militares-navais mínimos necessários para
despertar e, progressivamente, aumentar a motivação pela carreira
naval.

Na parte militar, o Aluno recebe instrução de marcha, a fim de
prepará-lo para cerimônias militares, além da escala de serviço.

O Corpo de Alunos é dividido em três anos escolares. Os recém matriculados após o período de
adaptação tornam-se Alunos do 1º ano. Os Alunos são divididos em Companhias, sendo que cada uma
delas é dividida em Pelotões. No CN, o comando dos Pelotões e Companhias é exercido pelos Alunos
mais antigos, sendo que há um Comandante de Companhia, este Oficial, responsável por cada
Companhia. O Corpo de Alunos, por sua vez, tem seu comando exercido pelo Comandante do Corpo de
Alunos, normalmente um Oficial Superior.
Durante o Curso, os alunos estarão sujeitos ao cumprimento de normas que estabelecerão o
rendimento mínimo e as condições exigidas para a aprovação e posterior aproveitamento, dentro do
número de vagas disponibilizadas para ingresso no primeiro ano da Escola Naval, estando prevista a
realização de exames eliminatórios de saúde, físicos e psicológicos. Tais normas deverão ser de
conhecimento dos alunos, estando sujeitas à alteração no decorrer do Curso, conforme as
necessidades da Administração Naval.
A aprovação no curso permite ao aluno receber o certificado de conclusão do Ensino Médio
acompanhado da respectiva Ficha Histórico-Escolar, e também o Certificado de Reservista Naval.
O curso é totalmente gratuito além de ser proporcionado ao aluno alimentação, uniforme,
vencimentos e assistência médica e odontológica, psicológica, social e religiosa.

Rotina dos Alunos
O dia começa às 06h, com o toque da alvorada. Das 07:15 h às 12:15 são ministradas as aulas. Às
13:30h é realizada a parada escolar para verificação dos uniformes e asseio pessoal de cada aluno.
Após a parada, os Alunos realizam atividades inerentes à Formação Militar Naval, fazem educação
Física e treinam nas seguintes modalidades esportivas: vela, remo, canoagem, natação, atletismo,
voleibol, basquete, futebol, judô, esgrima, tiro e triatlo. Depois do jantar, voltam à sala de aula onde
estudam das 19:30 às 21:10. Às 22:00h, termina o dia com o toque de silêncio.
Fonte: Site oficial do Colégio Naval

Como ingressar no Colégio Naval
Para ingresso no Colégio Naval, aberto apenas a candidatos do sexo masculino, o candidato deve ter
entre 15 e 17 anos em 1º de janeiro doa anos da matrícula e ter o Ensino Fundamental concluído.
Candidatos que tenham entre 13 e 14 anos e que estejam concluindo o Ensino Fundamental, já podem
iniciar o seu preparo para este concurso, para que na época da prova estejam em condições de
concorrer a uma das vagas oferecidas. E, o SENA PRÉ-MILITAR, oferece toda a estrutura necessária
para uma preparação às etapas seletivas do concurso abrangem conhecimento de Português,
Matemática, Ciências e Redação de Nível Fundamental, para a realização das provas que fazem parte
da 1ª Etapa seletiva. Na sequência, os candidatos classificados passarão por um Teste de Aptidão
Física, Exames de Saúde e Psicotécnico.
O nosso preparatório abrange o conhecimento didático para as provas, de acordo com as exigências
do edital e a preparação para o Teste de Resistência Física (TAF).
Caso atenda os requisitos exigidos ou deseje preparar-se com antecedência para este concurso e
queira maiores informações, envie um email para concursosmilitares@cursosena.com.br informando
idade, data de nascimento, escolaridade (se ainda estiver estudando, informar o ano em curso) e de
que localidade você é, para lhe indicarmos o preparatório aplicado de acordo com a cidade onde mora.

SENA PRÉ-MILITAR o caminho mais curto
para ingresso no Colégio Naval
www.cursosena.com.br

