
Inicia o Período de Adaptação para Candidatos a Aspirantes
da Escola Naval

Adaptadores em instrução de Nós e Voltas no Pátio Inhaúma

Neste domingo, 15 de janeiro, a Escola Naval (EN) recebeu os candidatos
a  Aspirantes  para  o  período  de  Adaptação  2023.  Os  180  adaptandos  (11
mulheres e 07 estrangeiros) foram recebidos por 78 adaptadores do terceiro e
quarto ano da Escola Naval que irão instruí-los, coordenados por 14 Oficiais,
sobre a rotina da EN e os valores pregados ao longo dos anos de formação.

É uma tradição os recém-chegados serem recebidos por veteranos, e,
neste  ano,  a  etapa  de  preparação  dos  adaptadores  (09  a  13  de  janeiro),
conhecida  como  Semana  Zero,  recebeu  uma  atenção  especial.  Durante  o
período, os adaptadores intensificaram as preparações com instruções sobre
temas de interesse para a formação militar-naval, tais como: Nós e Voltas;
Primeiros  Socorros;  Armamentos  da Marinha  do Brasil;  Liderança  e  Defesa
Pessoal.



Todas as instruções serão repassadas aos adaptandos conforme explica o
Capitão de Corveta (Fuzileiro Naval) Raphael Baptista Mattos dos Anjos, Oficial
Encarregado do Estágio de Adaptação.

“Existem algumas instruções  básicas  que deveriam ser  feitas  logo no
início como pré-requisitos para as turmas seguirem adiante. Decidi dar ênfase
em algumas delas, pois são conhecimentos necessários para todo militar da
Marinha do Brasil”, ressaltou.

Instrução sobre primeiros socorros

O Aspirante do quarto ano, Matheus dos Santos Miranda, participou da
instrução  e  comentou  sobre  sua  experiência.  “Foi  bem produtiva  para  nós
tendo em vista que conseguimos padronizar os procedimentos que irão ser
realizados na adaptação. Muito importante também para o planejamento das
instruções  que  serão  repassadas  aos  adaptandos,  demonstrando  o  nosso
profissionalismo, pois profissionais não improvisam”, declarou.

Além da Semana Zero, o período de adaptação contará com a Semana 1
(Uno) para nivelar o conhecimento dos candidatos oriundos do Colégio Naval e
do Concurso Público. A Semana 2 será destinada a passar conhecimento militar
e  profissional-naval  e,  por  fim,  na  Semana  3,  serão  avaliados  os
conhecimentos, sobre tudo que foi ensinado durante o Estágio de Adaptação.

Ressalta-se que o período de adaptação é regulamentado por normas da
Diretoria de Ensino da Marinha e da própria EN, de modo que a segurança de
todos seja sempre observada.


