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Rio de Janeiro, 15 de junho de 2015.

CIRCULAR DIRIGIDA AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS DE 5º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (EXTENSIVO) - Nº 013/2015
 

ASSUNTO:                                "TURMA DOS COBRAS - MARTINSINHO - 2015"
	 				•	COLÉGIO	MILITAR/COLÉGIO	DE	APLICAÇÃO	DA	UERJ/COLÉGIO	PEDRO	II	•
	 										•	OBJETIVO,	FORMAÇÃO,	MATRÍCULA,	FUNCIONAMENTO	E	FORMA	DE	PAGAMENTO	•

Prezados Aluno e Responsável,

Visando aprimorar o trabalho de preparação para os concursos de acesso ao 6º Ano Ensino Fundamental do Colégio 
Militar, Colégio de Aplicação da UERJ  e Colégio Pedro II, estamos lançando a "Turma dos Cobras - Martinsinho/2015", que 
tem como objetivo fazer uma revisão e um aprofundamento dos conteúdos através da resolução de exercícios espe-
cíficos, possibilitando, assim, que todo aluno participante consiga obter o melhor resultado possível.

Discriminamos, a seguir, as orientações que nortearão a formação, o funcionamento e a matrícula na Turma dos 
Cobras-Martinsinho/2015:

1)  A Turma dos Cobras - Martinsinho/2015 será constituída por 35 (trinta e cinco) alunos interessados em participar ao 
final de 2015 dos concursos de acesso para o 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar, Colégio de Aplicação da 
UERJ  e Colégio Pedro II, matriculados nas turmas de 5º Ano Especializado ou de Curso Preparatório (Extensivo) 
do Martins. (PARTICIPAÇÃO OPCIONAL)

2) A formação da Turma dos Cobras será realizada através de Simulado Específico, a ser aplicado no dia 04 de julho de 
2015 (sábado), das  7 h às 10 h, visando o preenchimento das 35 (trinta e cinco) vagas existentes.  A aplicação desse 
simulado será realizada nos seguintes locais:

- Seção Martins-Vila Isabel, situada na Rua Souza Franco, nº 179, para os alunos do Martinsino-Vila Isabel.
- Seção Seção Martins-Méier, situda na Rua Pache de Faria, nº 68, para os alunos do Martinsino-Méier e do Martins-Madureira.

IMPORTANTE!

            		A	PARTICIPAÇÃO	NO	SIMULADO	ESPECÍFICO	SERÁ	ABERTA	PARA	TODOS	OS	ALUNOS	MATRICU-
LADOS		EM	NOSSAS	TURMAS	DE	5º	ANO	ESPECIALIZADO	OU	DE	CURSO	PREPARATÓRIO	(EXTENSIVO).

3) Discriminamos, a seguir, os conteúdos que serão cobrados no Simulado Específico do dia 04 de julho de 2015:

3.1) PROGRAMAS:

   LÍNGUA PORTUGUESA:

   • Interpretação e compreensão de textos narrativos, informativos, poesias, histórias em quadrinhos e tirinhas:

- Identificação e caracterização dos personagens
- Estudo do vocábulo
- Sentidos denotativo e conotativo
- Linguagem formal e informal
- Linguagem verbal e não verbal
- Discurso direto e indireto
- Identificação do foco narrativo
- Ordenação de fatos
- Relação de: fato / causa

fato / consequência
fato / finalidade
problema / solução
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• Gramática:

- Identificação das seguintes classes gramaticais:
   ◊ Substantivos
    ◊ Verbos regulares e irregulares no Modo Indicativo
    ◊ Artigos
   ◊ Adjetivos: locução adjetiva e grau dos adjetivos
   ◊ Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos
- Sinais de pontuação
- Tipos de frases
- Regras de acentuação
- Uso do por que / porque / por quê / porquê

  3.2) MATEMÁTICA:

• Conjunto
  - Problemas
• Sistema de numeração decimal
• Conjunto dos números naturais
  - Problemas envolvendo a quantidade de elementos e algarismos de um subconjunto de IN
• Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação)
  - Expressões
  - Problemas
• Cálculo do termo desconhecido
• Múltiplos e M.M.C
• Divisores e M.D.C
• Critérios de divisibilidade
• Sistema Monetário Brasileiro
• Frações
  - Expressões
  - Problemas
• Numeração decimal
  - Expressões
  - Problemas
• Sistema métrico decimal
• Perímetro
• Medidas de massa e capacidade
• Medidas de tempo

4) O resultado contendo os 35 (trinta e cinco) alunos classificados para  a Turma dos Cobras será divulgado no dia 07 de julho 
de 2015 (terça-feira), às 15 h, na Seção do aluno.

5) Os alunos classificados e seu(s) responsável(is) serão convidados para participarem de uma reunião específica, 
a ser realizada no dia 09 de julho de 2015 (quinta-feira), às 19 h , na Seção Martins-Méier, situada à Rua Dr. Pache 
de Faria, 68. Nessa reunião, serão apresentados o trabalho que será dinamizado na turma e os procedimentos a 
serem adotados para a efetivação da matrícula na Turma dos Cobras.

6) A Turma dos Cobras - Martinsinho funcionará no período de 08 de agosto a 31 de outubro de 2015, com aulas aos sábados, 
(Dias: 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10), das 07 às 12 h 45 min, 
na Seção Martins-Méier (Rua Dr. Pache de Faria, nº 68).
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7) MATRÍCULA, FUNCIONAMENTO E PLANO DE PAGAMENTO
Apresentamos, a seguir, a sistemática de matrícula, de funcionamento e de pagamento da “TURMA DOS     

COBRAS- MARTINSINHO/2015”:

7.1) MATRÍCULA E FUNCIONAMENTO 
   A) Período de matrícula:
 De 28 de julho a 07 de agosto de 2015.

   B) Local de matrícula:
 Secretaria da Seção Martins-Méier.

   C) Participantes:
  Alunos selecionados através do Simulado Específico, realizado no dia 04 de julho de 2015. 

   D) Local de funcionamento:
 Seção Martins-Méier

   E) Período e horário de funcionamento
  A “TURMA DOS COBRAS - MARTINSINHO/2015” funcionará na Seção Méier, no período de 08 de agosto 

a 31 de outubro de 2015, com aulas aos sábados (Dias: 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 
03/10, 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10), das 07 h às 12 h 45 min, de acordo com o horário que será fornecido ao aluno 
no início das aulas.

   F) Para realizar a matrícula, o aluno deverá:
 - preencher a Ficha de Matrícula (isenção de fotos) e assinar o Adendo ao Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais (Responsável);
 - estar em dia com as obrigações financeiras até o mês de julho/2015, inclusive (ver ficha financeira do aluno);
 - efetuar o pagamento da 1ª cota do plano de pagamento no ato da matrícula, via boleto bancário (vencimento D + 2).

7.2) MATRÍCULA E PLANO DE PAGAMENTO

 A) PERÍODO DE MATRÍCULA: 
  De 28 de julho a 07 de agosto de 2015.

 B)  PLANO DE PAGAMENTO

           

C)  VENCIMENTO DAS COTAS 

8) MATERIAL DIDÁTICO
A “TURMA DOS COBRAS-MARTINSINHO/2015” será dinamizada com o apoio do material didático específico, 

que será entregue aos alunos matriculados no primeiro dia de aula.

  Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto à Secretaria da Seção.

           Atenciosamente,

                   Colégio-Curso Martins

NÚMERO  DE 
COTAS

VALOR	DA	COTA OBSERVAÇÃO

03 R$ 200,00+ R$ 10,00 (ISS) = R$ 210,00
MATERIAL DIDÁTICO    

INCLUSO

COTAS VENCIMENTO DAS COTAS
1ª COTA NO	ATO	DA	MATRÍCULA	(D	+	2)
2ª COTA 11	DE	SETEMBRO	DE	2015
3ª COTA 11	DE	OUTUBRO	DE	2015


