
ANEXO A

MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

 Angra dos Reis, RJ, 26 de fevereiro de 2021. 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

É com satisfação que venho cumprimentá-los pela aprovação de seu filho para o Colégio

Naval  (CN),  onde,  após  concluir  o  Período  de  Adaptação,  será  matriculado  no  Curso  de

Preparação de Aspirantes (CPA). Tenho a convicção de que o estímulo e o apoio proporcionados

pelas senhoras e senhores serão fatores decisivos para tal êxito. 

Desde 1951, o CN é a principal porta de entrada para a carreira dos Oficiais dos Corpos

da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha, mas sua existência remonta a meados do

século XIX, quando surgiu a ideia de uma Instituição de Ensino que preparasse os jovens para o

difícil curso da Escola de Marinha, atual Escola Naval. Nossa missão é assegurar aos Alunos o

preparo intelectual, físico, psicológico, moral e Militar-Naval e incentivá-los para a carreira naval,

a fim de prepará-los e selecioná-los para o ingresso na Escola Naval.

 

Durante os três anos do CPA será ministrado aos Alunos o currículo do Ensino Médio.

Além dos aspectos acadêmicos,  o desempenho físico, a conduta disciplinar e o comportamento

moral e ético também são fundamentais para o sucesso do Aluno no Colégio Naval, seja durante o

curso, seja para a transferência para a Escola Naval, uma vez que a mesma estará relacionada à

classificação do Aluno na turma. As vagas serão destinadas aos Alunos, observando-se o critério

da meritocracia, conforme o melhor desempenho, dentro da quantidade fixada anualmente pela

Administração Naval. Em razão disso, a exemplo do papel crucial da família para o ingresso no

CN, é esperado o acompanhamento diuturno do desempenho escolar, físico e disciplinar do Aluno

pelos responsáveis, ao longo dos três próximos anos. 

Ressalta-se  que  aqui  serão  desenvolvidas  as  competências  que  permitirão  no  futuro,

àqueles que alcançarem o Oficialato, operar e manter sistemas e equipamentos no estado da arte

da tecnologia, atuar como líderes de profissionais altamente qualificados, representar e defender

os  interesses  do  Brasil  em  ambientes  multinacionais  e,  acima  de  tudo,  vivenciar  os  Valores

Institucionais  da  Marinha,  traduzidos  nos  dezesseis  rumos  da  Rosa  das  Virtudes

(https://www.marinha.mil.br/cn/rosadasvirtudes). 



 

Sabedores que a aprovação foi o primeiro desafio da árdua caminhada rumo ao Oficialato

na  Marinha  invicta  de  Tamandaré  e  tantos  outros  heróis,  vitória  almejada  por  muitos  e

conquistada por poucos, temos a certeza de que todos os novos Alunos têm plenas possibilidades

de  concretizar  este  sonho.  Assim,  pautados  nos  princípios  do  Respeito,  Comprometimento  e

Alegria, características que moldam o caráter marinheiro, forneceremos as ferramentas para que,

dentro dos princípios basilares da hierarquia e disciplina, seu filho possa suplantar as dificuldades

que terá pela frente, e trabalharemos juntos para transformar nossos jovens Alunos em Homens do

Mar. 

 

Iniciaremos nossas atividades de 2021, no período de Adaptação, a partir de 14 de março,

para o qual seguem orientações complementares. 

 

Cordialmente,

LEONARDO PACHECO VIANNA
Capitão de Mar e Guerra

Comandante


