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INFORMATIVO 
ESPECIAL

 o completarmos cinquenta anos, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que deram vida, fizeram crescer e mantiveram 
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 até podermos ter o próprio 6º ano 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, que conta com turmas da Pré-Escola ao 5º ano do Ensino Fundamental.                                  

  O amanhã não traz dúvidas para nós, pois nosso Colégio já aprovou, nesses cinquenta anos, em concursos públicos seletivos, mais de 
43.000 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 •
         

HOJE

ONTEM

Abril 2
017

Parabéns!



2

     Nesses 50 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, de perseverança e de 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 formação pedagógica e acolhendo nosso aluno 
como pessoa capaz de construir sua história e, consequentemente, nossa história.

Por tudo isso, agradecemos a todos os colaboradores, professores, funcionários, 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 o que nos motiva a continuar”.

Parabéns, Martins!

Equipe Martins

          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, o Martins transformou-se em colégio apenas no ano de 1979, atendendo ao segmento de 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental 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, do 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental, e que a partir de 2015 deu 
início as suas turmas de Educação Infantil (Pré-Escola Ι e Pré-Escola ΙΙ).
   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 Pré-Escola até a 3ª série do Ensino Médio para o ingresso nas universidades 
públicas e particulares.
       O excelente índice de aprovação dos alunos nos diversos concursos representa a melhor tradução do que é o 
Ensino Martins.Nesses 50 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. 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.

50 anos fazendo história 
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“Grande”  Colégio-Curso Martins
Cinquentenário-Bodas de Sucesso.
São tantos os momentos vividos, nesses 43 anos, e dedicados ao nosso colégio, que sinto or-

gulho de pertencer a essa família.
Grato a Deus pelo convívio com tantos amigos e por ter meu céu iluminado por algumas 

estrelas queridas.
Recordando acertos e erros, concluo que sempre chegamos ao  avarandado do amanhecer.
Parabenizo a Direção e a todo o quadro de Funcionários, desejando muitas conquistas para 

que possamos chegar ao centenário.       Prof. Jorge Fernandes Penha de Lima
(Professor de Artes e de Matemática)                                            

Há 46 anos, tenho desfrutado de um ambiente de trabalho honesto com bons colegas que, ao 
longo do tempo, tornaram-se amigos e irmãos, companheiros leais e acolhedores...

quase meio século de experiências gratas e inesquecíveis.
Colégio Martins, que outros 50 anos venham nos ensinar a ensinar. 
 E aprender !                                                                Prof. Sérgio Pires Antinarelli

(Professor de Matemática)

Parabéns ao Martins pelos 50 anos de existência, dinamizando uma educação de qualidade!
Orgulho-me por fazer parte, há 46 anos, da trajetória de sucesso do Martins, acompanhando 

sempre a honesta evolução da instituição. Dedico-me, até hoje, de corpo e alma à construção desta 
empresa que sempre foi referência de qualidade. Participar desse momento especial da história de 
êxitos do colégio muito me envaidece.

Um colégio que já ajudou e fez crescer milhares de jovens, que, com o passar do tempo, já 
trouxeram seus filhos e até netos para receber os ensinamentos desse conceituado colégio.

Parabenizo os fundadores, os diretores, os professores, os funcionários e todos que já fizeram 
e fazem parte da empresa por toda luta e vitórias conquistadas.

Agradeço a oportunidade de ajudar a construir essa história.
                                     “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 
                                                Pessoas transformam o   mundo”  Paulo Freire              Marinete Fernandes                                                                                                                                        

                                                            (Funcionária do Setor Gráfico) 

Parabéns, Martins!
Ninguém resumiu melhor o sentimento que nutrimos por essa Escola que o prof. Jorge Fer-

nandes (Jarrão). Com o seu modo esfuziante de ser e de se expressar, dizia e repetia constantemente 
na Sala dos Professores: “João, o Martins é a minha casa, este Colégio é a minha vida!

Aqui, fiz muitos amigos, impossível declinar todos os nomes.
Aqui, meus filhos receberam sólida formação. Meu filho Rodrigo fez Química na UFRJ, 

mestrado em Engenharia Nuclear na renomada Universidade de Cambridge e hoje trabalha e faz 
doutorado no mais respeitado Instituto de Pesquisa Nuclear da Suíça, o Paul Scherrer Institut. 
Minha filha Carolina fez curso de Relações Internacionais e MBA na FGV e trabalha em 
empresa multinacional na área de energia. Sou um pai orgulhoso e agradecido. Agradecido a todos 
os professores e funcionários que, de alguma forma, contribuíram na formação dos meus filhos.

 Já tive a oportunidade de agradecer os sócios fundadores o quanto o Martins foi importante 
na minha vida. Hoje agradeço publicamente.
    

Parabéns a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a grandeza do Martins!
   Prof. João Gonzaga de Oliveira

                                                                                                                                                  (Professor de Educação Física) 

• Depoimentos •
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DA PRÉ-ESCOLA AO VESTIBULAR, REFERÊNCIA DE ENSINO NO BRASIL!

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 Pré-Escola à 3ª série do Ensino Médio. Traba-
lhamos uma metodologia própria de ensino que prepara, 
acima de tudo, o aluno para a vida.
  Da Pré-Escola ao Ensino Médio, os 
alunos do Martins dispõem de material de estudo especializado, além de serem estimulados, desde cedo, a 
participar de 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.
  Hoje, o Martins, associado ao Sistema de Ensino Ari de Sá (SAS), está solidificando ainda mais o 
trabalho que realiza, posibilitando ao aluno ampliar sua visão de mundo e atuar de forma consciente na sociedade.
  Todo esse trabalho, tanto nas turmas regulares como nas turmas preparatórias, é desenvolvido contando 
com objetivos definidos por série e por nível; material didático especializado, dirigido a cada tipo de turma; portal 
SAS/MARTINS (suportes pedagógicos); aulas digitais e banco de exercícioos com gabaritos comentados; trabalho 
dirigido de redação e serviço de monitoria (aulas de reforço), além de projetos específicos para os concursos. 
 Na parte de integração, o Colégio também proporciona atividades de destaque, como os Jogos In-
ternos, a Mostra Profissionalizante, a Mostra de Ciências e a Oficina da Cultura. 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 Artes, Filosofia e 
Sociologia na sua grade curricular, além de Informática e 
Laboratório de Ciências 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 uma referência de ensino no Brasil! 


