
COLÉGIO-CURSO MARTINS

DIREÇÃO GERAL

COMUNICADO ESPECIAL - ALUNOS E RESPONSÁVEIS DA TURMA E1/2016

ASSUNTO: FUNCIONAMENTO DA TURMA E1/2016

Objetivando esclarecer os procedimentos que regerão o funcionamento da Turma E1/2016, elencamos os itens a seguir:

1) DO OBJETIVO DA TURMA:

A Turma E1 tem por meta possibilitar que as potencialidades de seus integrantes possam aflorar e desenvolver-se. Este 
é seu propósito fundamental. Evidentemente, em um contexto no qual os alunos são preparados para diversos concursos, o 
fato de aperfeiçoarem sua aprendizagem se traduzirá na certeza da aprovação em tais certames. As classificações que neles 
obtiverem serão apenas a consequência do empenho que demonstrarem durante o período em que estiverem na Turma. 
Não devemos, então, confundir nosso objetivo fundamental com a necessidade compulsória e compulsiva de atrelá-lo a esta 
ou àquela classificação.

Nosso fim, portanto, é termos todos os alunos da Turma aprovados.
Exige-se dos seus integrantes, acima de tudo, comprometimento com o objetivo de atingir o máximo que sua 

capacidade intelectual possibilite.

Cumpre informar que ainda não temos, nesta data, a definitiva Turma E1/2016, como será disposto a seguir.

2) DO INÍCIO E DO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA TURMA E1/2016:

A Turma E1/2016 (em sua primeira etapa) iniciará suas atividades no dia 04 de abril de 2016 e terá seu término no dia 
02 de dezembro de 2016. Terá um número inicial de 30 alunos e um número final estimado em 15 alunos. No transcurso deste 
informativo, teceremos mais informação acerca do número de alunos com que terá suas atividades encerradas. Funcionará 
no turno da tarde, tendo seu horário exatamente igual ao da extinta Turma Pré-E1/2016.

3) DAS EXIGÊNCIAS DISCIPLINARES DA TURMA:

1) Sendo Turma de alto rendimento, é absolutamente indispensável que os alunos que a integram estejam imbuídos da certeza 
de que só por meio de ambiente extremamente disciplinado as performances máximas de cada um deles serão atingidas. 
Assim, a sala de aula deve ser considerada ambiente físico em que o trabalho é a atividade única.

2) Não serão, por conseguinte, admitidas quaisquer atitudes que acarretem desvio da atenção que deverá estar integralmente 
voltada para o processo de aprendizagem.

3) Com o mesmo fim, os trabalhos que forem solicitados deverão ser realizados por inteiro e no prazo estipulado. 
4) Entendemos que o não cumprimento repetido dos horários, bem como problemas como assiduidade precária traduzem 

desinteresse, sentimento rigorosamente incompatível com o objetivo final de nosso trabalho, e acabará por provocar o 
cancelamento da matrícula do aluno na Turma E1/2016.

5) Considera-se atrasado o aluno que ultrapassa a tolerância de 15 minutos para o primeiro tempo de aula. Ocorrendo esse 
fato, o aluno aguardará no pátio do colégio o início do segundo tempo de aula. Cada aluno tem direito a três atrasos por 
mês. Ultrapassado esse limite, o aluno atrasado será encaminhado a uma sala de aula disponível, onde poderá cumprir o 
horário das aulas daquele dia, estudando o que lhe parecer conveniente. Relembramos que a incidência de fatos dessa 
natureza expõe o aluno, conforme vimos na leitura do item anterior, ao cancelamento de sua permanência na Turma.

6) O responsável pedagógico do aluno que não comparecer a um dia de aula, ou chegar atrasado, será imediatamente cienti-
ficado do fato por meio de um CDR (Comunicado Diário ao Responsável). Julgando necessária a presença do Responsável 
ao Colégio, o Supervisor da turma ainda por meio desse documento solicitará seu comparecimento.

7) Em dias de Testes Programados (TP), a exigência quanto ao cumprimento do horário é a que se mostrará no item IV.11.
8) Avisamos que estamos cientes de que os integrantes da turma são adolescentes e, assim, suscetíveis de eventuais 

desatenções ao que se lhes está sendo ensinado. Obviamente seremos tolerantes. Ocorre que a tolerância exercida 
repetidas vezes com respeito ao mesmo aluno ou a alunos diversos finda por provocar hábito danoso à aprendizagem 
deles e a percepção nos demais de que também poderão reincidir em pequenas desatenções. Daí a instalar-se clima 
inapropriado para o que pretende ser uma Turma Especial vai um passo pequeno. Então, ainda que aparentemente sem 
relevância, deslizes de atenção repetidos poderão provocar o cancelamento da matrícula do aluno na Turma E1/2016.

9) Os responsáveis pelos alunos que forem advertidos serão imediatamente informados do fato, por meio de CDR emitido 
pela Supervisão da Turma. Do mesmo modo que se salientou no item 6, o responsável pelo aluno advertido poderá ser 
convocado a comparecer ao Colégio.

10) Por óbvio, infrações disciplinares consideradas graves resultarão em imediato cancelamento da matrícula do aluno na   
  Turma E1/2016.
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4) DOS TESTES INTERNOS DA TURMA

1) Serão aplicados na Turma E1/2016 Testes Programados (TP) e Testes-Surpresa (TS). Embora ambos sejam importantes 
para a permanência do aluno na turma até o fim das suas atividades, há diferenças metodológicas entre eles, que 
passamos a explicar.

2) Os TP obedecerão a calendário previamente estipulado e divulgado neste informativo. Os TS (como o vocábulo “surpresa” 
denuncia) surgirão sem que o aluno saiba de antemão sua data de aplicação.

3) Os TP têm por finalidade aferir o conhecimento dos diversos componentes em grau máximo de aprofundamento. Os TS 
têm por objetivo deixar a Supervisão da Turma ciente quanto ao fato de os seus alunos estarem com o conhecimento 
atualizado de todas as disciplinas, em seus conceitos básicos.

4) A observação dos resultados obtidos pelos alunos nos TP e TS permitirá que o Supervisor da Turma esteja sabedor do 
rendimento equilibrado do aluno nas diversas matérias.

5) A falta a um TP ou a um TS implicará sensível prejuízo para o aluno, pela impossibilidade de ele poder ser avaliado naquela 
matéria. A ausência a qualquer teste acarretará atribuição de grau ZERO naquele evento.

  6)  O critério acima estabelecido visa a possibilitar que todos os alunos da Turma sejam avaliados em um mesmo número de 
provas.

7) Não haverá, em nenhuma hipótese, 2ª chamada dos testes aplicados (sejam TP ou TS). Provas distintas implicam, por 
mais que não se deseje isto, graus de dificuldade desiguais, o que impede que haja avaliação justa.

8) É hora, então, de ficarmos cientes de que o horário de início das provas será cumprido religiosamente, ou seja, não há 
possibilidade de alunos chegarem atrasados às provas. Atrasos implicarão a impossibilidade de o aluno fazer a prova e, 
por consequência, atribuição de grau ZERO naquela prova.

9) O procedimento indicado no item anterior visa a habituar o aluno com a seriedade no cumprimento do horário em dias 
de provas. Lembramos que, no dia do concurso, os candidatos atrasados sequer conseguem adentrar o local de prova.

10) As provas serão aplicadas aos sábados, no horário das 13.00 às 16.00 h.
11) Nos dias de Testes Programados exige-se que o aluno, qualquer que seja seu histórico de atrasos, chegue ao colégio no 

máximo às 12.50 h. O não cumprimento deste dispositivo impedirá que o seu resultado na prova seja considerado para 
a classificação da turma, mesmo que venha a fazê-la.

12)  Como os Testes-Surpresas não são anunciados previamente, aos alunos que chegarem atrasados (caso sejam aplicados 
no primeiro tempo de aula) ou faltarem no dia de sua aplicação será atribuído grau ZERO.

13) Solicitamos que a família do aluno colabore conosco fazendo-o sair de casa em tempo hábil para chegar ao Colégio pon-
tualmente e, principalmente, não solicitando que infrinjamos o regulamento que formulamos e em relação ao qual temos 
de ser atentos cumpridores. No dia do concurso, nenhuma justificativa validará eventual atraso de um candidato.

14) Os TP serão aplicados, no período de 04 de abril a 30 de julho, em três ciclos de provas, assim dispostos:

1º ciclo de provas: Local de realização: Seção Méier

Dia Disciplina Nº de Questões Conteúdo

30/04 Matemática 20 Todo o dado em sala.

07/05 ECP * 50 Todo o dado em sala.

14/05 Matemática 20 Todo o dado em sala.

21/05 ECP * 50 Todo o dado em sala.

* Português / Estudos Sociais / Ciências Físicas e Biológicas

15) As provas de Matemática terão 20 questões e as de ECP, 50 questões.
16) O aluno, como já estabelecido, disporá de três horas para resolver as provas mencionadas, já incluído nas três horas o 

tempo necessário para a marcação do cartão de respostas.
17) A prova de ECP constará de 20 questões de Português e 30 questões distribuídas entre História, Geografia, Física, 

Química e Biologia.
18) Na prova de ECP não haverá cobrança de redação, que será trabalhada durante todo o ano separadamente e cujos graus 

obtidos pelos alunos não serão computados para sua permanência na Turma.
19) Evidentemente, a não apresentação das redações solicitadas implicará mau conceito no critério de comprometimento 

do aluno com o objetivo final a que se propõe a Turma, como já citado no item III.3. Mais uma vez, alertamos que nesse 
caso, o Responsável será inteirado do acontecimento por meio de CDR.

20) Tanto a prova de Matemática, quanto a de ECP valem 100 pontos, ou seja, cada questão de Matemática vale 5 pontos, 
ao passo que cada questão da prova de ECP vale 2 pontos. Esta sistemática reproduz com rigorosa fidelidade aquela 
adotada no concurso do Colégio Naval.
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21) Os denominados TS (Testes-Surpresa) serão aplicados durante os tempos de aula. Tais testes terão 5 questões, cada uma 
delas valendo 4 pontos. O nível de exigência desses testes será bem abaixo dos que compõem os programados, tendo 
por finalidade averiguar se o aluno está dominando conceitos básicos e indispensáveis de cada disciplina. O tempo de 
que o aluno dispõe será fixado, caso a caso, durante a aplicação do teste pelo professor da matéria, não ultrapassando 
o máximo de 15 minutos.

22) À medida que cada Teste for aplicado, a Supervisão da Turma afixará no quadro mural da sala de aulas a classificação 
dos integrantes da turma. Os TS terão, também, seus pontos integrados à classificação geral.

23) Os alunos poderão pedir vista de seu cartão de respostas, bem como solicitar revisão de gabaritos de questão. Com esse 
fim, deverão procurar o Supervisor da Turma.

24) Ao fim do 1º ciclo, a Supervisão da Turma publicará, no dia 30 de maio, a relação dos 20 alunos mais bem classificados, 
os quais permanecerão na Turma, dando-os aptos para prestarem as provas do 2º ciclo.

25) Alunos de 9º ano poderão permanecer na turma, sem que haja prejuízo para qualquer colega classificado entre os 20 
primeiros da Turma, ainda que não estejam entre os 20 primeiros, contanto que não haja considerável espaçamento entre 
seus totais de pontos e o do vigésimo colocado. Essa medida tem por objetivo dar a esses alunos, que iniciam o ano em 
patamar de aprendizagem e experiência inferior aos de seus colegas de curso, oportunidade de, com mais um mês de 
aulas, tentarem superar as dificuldades iniciais.

26)  A medida para julgar-se a existência ou não de “espaçamento” será observada no confronto dos pontos obtidos pelo 
aluno e a média dos pontos dos 20 primeiros alunos. Lembramos que o total máximo de pontos possiveis no primeiro 
ciclo é de 400 pontos.

27)  Este procedimento quanto a alunos de 9º ano será adotado, ainda, no término do 2º ciclo de provas.
28)  Como vemos, 10 alunos não darão continuidade aos seus estudos na Turma Especial, devendo retornar às suas turmas 

de origem no dia 1º de junho, o que reduzirá a Turma para 20 alunos.

2º ciclo de provas: Local de realização: Seção Méier

Dia Disciplina Nº de Questões Conteúdo

04/06 Matemática 20 Todo o dado em sala.

11/06 ECP 50 Todo o dado em sala.

18/06 Matemática 20 Todo o dado em sala.

25/06 ECP 50 Todo o dado em sala.

29) Serão adotados os mesmos procedimentos no tocante à classificação dos alunos vistos no 1º ciclo de prova.
30) Ao fim do 2º ciclo, a Supervisão da Turma publicará, no dia 30 de junho, a relação dos 15 alunos mais bem classificados, 

os quais permanecerão na Turma, dando-os aptos para prestarem as provas do 2º ciclo.
31) O número de 15 alunos poderá ser aumentado, caso a Supervisão da Turma considere haver alunos fora desse grupo 

merecedores de permanência na Turma. Esse mérito, de natureza objetiva, decorrerá dos pontos que o aluno obtiver ao 
fim dos dois ciclos, com respeito à média daqueles que se classificaram entre os 15 primeiros, de modo semelhante ao 
que se indicou no item IV.26.

32)  ATENÇÃO: No dia 30 de junho, cerca de 80% dos conteúdos de cada disciplina já estarão concluídos. Assim sendo, ape-
sar de não mais assistirem às aulas no mês de julho, os alunos que tiveram suas matrículas na Turma E1/2016 canceladas 
após o 2º ciclo de provas poderão, caso o desejem, prestar todas as provas do 3º ciclo. Caso obtenham resultados que 
demonstrem terem intensificados seus estudos, serão convidados a retornar à Turma E1/2016, provocando cancelamento 
dos que, nela permanecendo, não conseguiram impor-se àqueles que dela saíram. Poderá haver, também, acesso deses 
alunos que estiveram um mês fora da Turma, sem que se promova nenhum cancelamento dos alunos da Turma E1/2016, 
desde que a Supervisão da Turma entenda que os resultados obtidos por eles sejam satisfatórios e tranqilizadores.

33) Os alunos que desejarem continuar prestando as provas deverão, após obterem a autorização dos Coordenadores de 
suas seções, notificar esse desejo ao Supervisor da Turma E1/2016.

3º ciclo de provas: Local de realização: Seção Méier

Dia Disciplina Nº de Questões Conteúdo

02/07 Matemática 20 Todo o dado em sala.

09/07 ECP 50 Todo o dado em sala.

16/07 Simulado EPCAR 48 Todo o dado em sala.

23/07 Simulado EPCAR 48 Todo o dado em sala.
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34) Os simulados de EPCAR conterão 16 questões de Português, 16 questões de Matemática e 16 questões de Língua Inglesa, 
além de uma Redação.

35) Os resultados obtidos pelos alunos na prova de Língua Inglesa não serão levados em conta para a classificação dos 
alunos na Turma Especial

36) O aluno terá um total de 5 horas e 20 minutos para resolver cada simulado da EPCAR. Os 20 minutos que ultrapassam as 
5 horas serão destinados unicamente ao preenchimento do cartão de respostas.

37) Os simulados serão aplicados no horário das 13:00 às 18:20 horas.
38) Não há perspectiva de cancelamento de matrícula de alunos após o 3º ciclo de provas, o que, ainda assim poderá ocorrer 

desde que o aluno demonstre desinteresse ou cometa deslize disciplinar.

5) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

1) A qualquer momento, o Supervisor da Turma poderá admitir alunos que se destacarem nas turmas especializadas (Escolas 
Técnicas e Escolas Militares) do Martins, desde que testados no ambiente de provas da Turma E1/2016.

2) Alunos que se juntarem à Turma Especial segundo o disposto no item anterior não promoverão cancelamento de matrícula 
de qualquer aluno que já esteja regularmente cursando a Turma.

3) Os cancelamentos de alunos feitos nos três ciclos de prova não decorrem de iniciativa única e pessoal do Supervisor da Turma, 
mas da observação do rendimento escolar do aluno, o que é demonstrado pelas classificações divulgadas religiosamente 
após a aplicação de cada prova, bem como da consulta feita aos professores da Turma quanto à conduta de cada aluno. 

4) Todas as decisões tomadas pelo Supervisor da Turma deverão ser referendadas pelo Diretor Geral Pedagógico do Colégio 
Martins, professor José Tavares.

5) Eventuais casos não estudados serão analisados nos momentos em que vierem a ocorrer.

DIREÇÃO GERAL

JTFJr/LADG/DRS/asmb


