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MARTINS - EDITORIAL

 o completarmos quarenta e cinco anos, gostaríamos de 
agradecer a todos aqueles que deram vida, fizeram crescer e mantêm 
esta entidade sólida, para cumprir seus desígnios, ao produzir e dar 
asas ao talento daqueles que vêm aqui em busca do saber.

Para tudo isso, existe uma tônica que é o primado da organização, 
permitindo o entrosamento de cada parte dentro desse mover de engrenagens, 
relativas ao trabalho e às obrigações de tantos quantos aqui estudam.

Assim, não é demais relembrar que nosso ontem começou com uma 
filosofia de trabalho firme. Do curso, que era preparatório, foi fácil alcançar gradualmente o 
colégio, crescendo do 9º Ano (antiga 8ª Série) até podermos ter o próprio 6º Ano (antiga 
5ª Série) do Ensino Fundamental. Não nos bastou, entretanto, esse crescimento. Nossos 
alunos queriam permanecer conosco, e foi criado o Ensino Médio. Hoje, pacientemente, 

completamos a sequência, os Martinsinhos.
O amanhã não traz dúvidas para nós, pois nosso Colégio já 

aprovou, nesses quarenta e cinco anos, em concursos públicos seletivos, 
mais de 40.000 alunos, tanto para o ensino técnico, como para as 
escolas militares e, sobretudo, para o ensino universitário.

Essa marca invejável é a certeza de estarmos corretos em nossos 
objetivos, na consolidação de uma estrutura sempre melhor, que abranja 

a ciência, a tecnologia e o setor de humanidades, bem como a 
convicção de que temos um padrão respeitabilíssimo, preparando 

sempre o jovem para a vida e assistindo com respeito e dignidade 
nossos profissionais, familiares e alunos.Tudo isso engrandece a 
todos aqueles que fazem do nosso ensino integrado razão de uma 
fé inabalável de que seremos todos vitoriosos.

       
                                           • Colégio-Curso Martins •
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45 anos fazendo história 
   criação do Colégio-Curso Martins foge ao roteiro tradicional da história das escolas cariocas. Fundado em 
1967, na Zona Norte do Rio, como Curso Preparatório para o ingresso nas Escolas Normais e Militares de Ensino 
Médio (antigo 2º grau), o Martins transformou-se emColégio apenas no ano de 1979, atendendo ao segmento de 6º 
ao 9º Ano do Ensino Fundamental (antigo 1º grau - 5ª a 8ª Série) e, posteriormente, em 1982, inaugurando o 
Curso Regular do Ensino Médio.
 A qualidade, a seriedade e os ótimos resultados alcançados por seus alunos nos diversos concursos foram os motivos principais 
para a criação do Colégio, que inicialmente atendia com o Ensino Fundamental, passando,  a partir 1982, a dispor do segmento 
de Ensino Médio e, já em 1992, com o Martinsinho, da Alfabetização ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
 A característica marcante de preparatório e a experiência em habilitar seus alunos para concursos, que sempre 
foi o principal diferencial da trajetória de existência do Colégio-Curso Martins, estão presentes, hoje, em todos os 
seus segmentos de ensino. 
 Preparamos nossos alunos desde a Alfabetização até a 3ª Série do Ensino Médio para o ingresso nas univer-
sidades públicas e particulares.
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        O excelente índice de aprovação dos alunos nos diversos concursos 
representa a melhor tradução do que é o Ensino Martins. Nesses 45 anos 
de existência, a instituição, com cinco unidades de ensino distribuídas pela 
Zona Norte do Rio, tem o orgulho de compartilhar com seus estudantes 
os méritos, como os diversos primeiros lugares obtidos em concursos de 
ingresso para as principais instituições de ensino do país. Somente no 
ano de 2011, o Martins obteve mais de 80% de aprovação de seus 
alunos nos vestibulares de acesso às Universidades Públicas e Particu-
lares. Honra de um Colégio e Curso que, desde a sua fundação, vem 
cumprindo, com excelência, o compromisso de preparar seus alunos para 
vencer os desafios, capacitando-os, com exímia dedicação, para a vida.

Nesses 45 anos de trabalho e dedicação, colocamos o ensino em 
primeiro lugar, desde a aula inaugural do Curso Martins, precursor do 
que é hoje a grande instituição: Colégio-Curso Martins.

É hora de comemorarmos as vitórias dessa caminhada, olharmos a 
estrada percorrida, lembrando-nos das histórias de luta, perseverança e 
superação que enfrentamos no exercício diário do educar.

O Colégio precisou crescer. O anseio e a confiança despositados por 
milhares de famílias sempre foram fatores determinantes para sua expansão. 

Vivemos uma evolução permanente, estruturando cada etapa da for-
mação pedagógica e acolhendo nosso aluno como pessoa capaz de construir 
sua história e, consequentemente, nossa história.

Quando o Colégio-Curso Martins completou 30 anos, dei um depoimento, afirmando que o 
Martins era parte da minha vida.

Especialmente, neste momento, não tenho dúvidas em afirmar que, completando 45 anos, o 
Colégio-Curso Martins se concatena com a minha própria vida. Faço  votos que continue crescendo.

Com todo carinho de um professor,                Jorge Fernandes Penha de Lima (Jarrão)                        
                       
Colégio Martins é a Escola que eu vi crescer num ambiente de honestidade, sinceridade e muito com-

panheirismo leal e solidário.
Que se eternize!.                 Antinarelli

     Sinto orgulho por fazer parte da história de sucesso do Colégio-Curso Martins.
Quando comecei em março de 1974 o Curso Martins, embora muito jovem, já era reconhecido pelos 

excelentes resultados. Primeiro fui secretário, um ano após, professor de Geometria e, com o Colégio em 
1979, professor de Educação Física.

Sou testemunha da busca incessante de sempre oferecer um ensino de qualidade e de perseguir e alcançar 
os primeiros lugares nos concursos.

Tive o prazer do convívio próximo com seus fundadores e, na minha visão, a razão do sucesso do 
Martins nessa trajetória de 45 anos advém da sintonia fina, da combinação perfeita entre a ousadia e a res-
ponsabilidade. Aliás essas são características pessoais de seus dois idealizadores, Antônio Carlos Martins 
e Manoel Martins, meus amigos e aos quais sou muito grato.

Manter um corpo docente qualificado e motivado sem dúvida contribui sobremaneira para o sucesso 
de uma instituição de ensino, por isso espero que as sucessivas gerações de educadores ajudem a manter acesa 
a chama daquilo que um dia não passou de uma grande utopia.                              João Gonzaga

          
É um privilégio para qualquer professor pertencer aos quadros do Colégio Martins: seriedade, 

compromisso e qualidade são alguns atributos desse colégio que respeita, acima de tudo, o profissional.
          Dilma Melo

• Depoimentos •

Parabéns, Martins!
Por tudo isso, agradecemos a todos os colaboradores, professores, funcio-

nários, famílias, que percorreram e percorrem esse caminho conosco. Temos a 
certeza de que a dedicação, o envolvimento e a amizade foram essenciais para 
chegarmos até aqui com fôlego, para seguirmos adiante.

O Colégio-Curso Martins comemora este momento repleto de 
confiança no trabalho, realizado ao longo desses anos, consciente da 
responsabilidade de, através de uma excelente educação, transformar a 
mente e o coração das pessoas.

“Acreditar nos sonhos dos nossos alunos é que nos         
motiva a continuar”.

Equipe Martins
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  A quALIDADE DE ENSINO fAz A DIfERENçA!

O Martins de Hoje
  Do Curso Preparatório em 1967 ao Co-
légio em 1979, o Martins cresceu e evoluiu, mantendo 
sua característica principal: a de proporcionar aos seus 
alunos um excelente nível de formação, preparando-os 
para os desafios da vida. 
  O ensino forte e tradicional, baseado no 
estímulo ao raciocínio e ao discernimento crítico, aliado 
à grande experiência em concursos, se fazem presentes 
da Alfabetização à 3ª Série do Ensino Médio. 
Trabalhamos uma metodologia própria de ensino que 
prepara, acima de tudo, o aluno para a vida.
  O que faz o Colégio-Curso Martins ser, 
hoje, uma das instituições que mais aprovam alunos nos principais concursos? A pergunta é respondida pelo 
padrão de ensino e pela filosofia de toda a Equipe Martins: despertar no aluno o interesse pelo estudo, 
desenvolvendo a responsabilidade e o hábito de estudar de uma maneira prazerosa.
  Da Alfabetização ao Ensino Médio, os alunos do Martins dispõem de material de estudo 
específico, como apostilas e folhas de apoio formuladas pela própria equipe pedagógica da instituição, nas 
quais estão reunidos os principais conteúdos programáticos de cada série. Além disso, os alunos são estimu-
lados, desde cedo, a participar de maratonas culturais e simulados específicos, habituando-se à “linguagem” 
dos concursos. Esse diferencial faz nossos alunos participarem com tranquilidade dos exames, atenuando o 
nervosismo e a ansiedade na realização das provas.
  Na parte de integração, o Colégio também proporciona suas atividades de destaque, como os Jogos 
Internos, a Mostra de Ciências e a Oficina da Cultura, reunindo a verdadeira família Martins. Trabalhamos 
com uma equipe de professores, técnicos e auxiliares administrativos, com bastante experiência, o que permite uma total 
integração em todas as nossas unidades de ensino”. 

       Com traços de um ensino moderno, mas 
também tradicional, o Martins vem investindo, ao longo 
desses anos, na formação dos seus alunos, incluindo 
Língua Espanhola, Artes, Filosofia e Sociologia na 
sua grade curricular, além de Informática e Labo-
ratório de Ciências em seu currículo, como atividades 
extracurriculares, e na atualização permanente de suas 
áreas administrativa e acadêmica.
 É todo esse trabalho integrado, pautado na serie-
dade e na qualidade de ensino, que faz o Colégio-Curso 
Martins ser um dos mais renomados do Rio. 
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martinsinho - vila isabel - Rua Araújo Lima, 139 - Telefax: 2570-6946 
 E-mail: martinsinhovila@colegiomartins.com.br
martins - vila isabel  - Rua Souza Franco, 179 - Telefax: 2576-5126   
                 E-mail: martinsvila@colegiomartins.com.br

     martins - madureira - Rua Padre Manso, 203 - Telefax:  3833-4488
                                           E-mail: madureira@colegiomartins.com.br

                                   • home page: www.colegiomartins.com.br • e-mail: cmartins@colegiomartins.com.br

A quALIdAdE dE ENSINO dA ALFABETIZAÇÃO AO VESTIBuLAR!

martinsinho - méier - Rua Isolina, 332 - Telefax: 2501-2848
          E-mail: martinsinhomeier@colegiomartins.com.br
martins - méier  - Rua Dr. Pache de Faria, 68 - Telefax: 2501-8981
             E-mail: martinsmeier1@colegiomartins.com.br

A BASE É TUDO...

DAS 30 VAGAS,
15 FORAM DO MARTINS !

DAS 30 VAGAS,
17 FORAM DO MARTINS !

E A MAIOR APROVAÇÃO:  76 FORAM DO MARTINS !E A MAIOR APROVAÇÃO:  55 FORAM DO MARTINS ! E A MAIOR APROVAÇÃO:  86 FORAM DO MARTINS !

JOHNATHAN COSTA QUEIROZ GOMES • TIJUCA
GUILHERME FONSECA TOZATTO • REALENGO

LAIRE DOS SANTOS MOURÃO • SÃO CRISTÓVÃO
CLARA TOMÉ REIS • HUMAITÁ

AMANDA DAL CASTEL FERREIRA DA SILVA • ENGENHO NOVO 

FLÁVIO RAMIREZ GULLO

E A MAIOR APROVAÇÃO:
DAS 10 VAGAS, 7 FORAM DO MARTINS !

E A MAIOR APROVAÇÃO:
DAS 10 VAGAS, 7 FORAM DO MARTINS !

LUGAR GERAL

PEDRO HENRIQUE LIMA SIMÕES
LUGAR GERAL 

LUGAR GERAL 
EM APROVAÇÃO !

LUGAR GERAL 

LUGARLUGAR GERAL 

DAS 50 VAGAS, 25 FORAM DO MARTINS !
E A MAIOR APROVAÇÃO:

DAS 45 VAGAS, 27 FORAM DO MARTINS !
DOS 20 PRIMEIROS LUGARES, 

13 FORAM DO MARTINS !

DOS 6 PRIMEIROS LUGARES, 
4 FORAM DO MARTINS !

MATHEUS MONDAINI FIGUEIREDO

E A MAIOR APROVAÇÃO:  
126 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

E A MAIOR APROVAÇÃO:  
144 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

(MARACANÃ)

LUGAR GERAL

LUGAR GERAL
EM APROVAÇÃO !

LUGAR GERAL
EM APROVAÇÃO !

83 ALUNOS
FORAM DO MARTINS !

LUGAR GERAL

E A MAIOR APROVAÇÃO:  
55 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

Rio
MATHEUS MONDAINI FIGUEIREDO

MATHEUS MONDAINI FIGUEIREDO

E A MAIOR APROVAÇÃO DO BRASIL: 
(ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL)

(ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL)

LUGAR GERAL DO BRASIL

RAPHAEL NASCIMENTO DA ROCHA

FREDERICO CAVADINHA SALOMÃO

LUGAR GERAL DO BRASIL 

LUGAR GERAL DO BRASIL 

38 ALUNOS FORAM DO MARTINS ! 39 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

E MAIS: 23 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

2011/2012

2011/2012

ISRAEL REIS DOS SANTOS

ROBERTO TADEU ABRANTES 
DE ARAUJO 

LUGAR GERAL
EM APROVAÇÃO !

2011/2012

LUGAR GERAL 

2011/2012

LUGAR GERAL 

E A MAIOR APROVAÇÃO:  
85 ALUNOS FORAM DO MARTINS !

LUGAR GERAL 

LUGAR GERAL 
EM APROVAÇÃO !

MÉDIA DO BRASIL

MÉDIA DO BRASIL

MÉDIA DO BRASIL

2011/2012

2011/2012

2011/2012

2011/2012

UERJ
VINICIUS BRUNO TEIXEIRAJONAS RODRIGUES SARMENTO DE BARROS

LUÃ FERREIRA LEAL

ENGENHARIA QUÍMICA

E MAIS: DOS 221 INSCRITOS,
193 ALUNOS APROVADOS E CLASSIFICADOS 

NOS PRINCIPAIS VESTIBULARES!

BRUNO GABRIEL MOTTA RODRIGUES • ENGENHO NOVO
BIANCA DI GANDOLPHO AMORIM • TIJUCA 
NATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA • HUMAITÁ

IGHOR DE PAULA  MARQUES • SÃO CRISTÓVÃO
MARIA CLARA REIS S. FERREIRA DE ARAUJO • REALENGO

DAS 6 PRIMEIRAS MÉDIAS DO BRASIL, 3 FORAM DO MARTINS !

ROBERTO TADEU ABRANTES DE ARAÚJO

RAFAEL MORAES GONÇALVES

CARLOS EDUARDO S. M. DA FONSECA
GIOVANNI MARNET POPULO

VITOR COSTA DA SILVA

NATALIA FERREIRA 
GODOT SOUZA

NATALIA FERREIRA 
GODOT SOUZA

FUNDADO EM 1967

A BASE É TUDO...


