
 

O Elite Rede de Ensino é líder absoluto do país 
em aprovações nos concursos militares. Em 2022, o 

Projeto Nivelamento será uma importante 

oportunidade para alunos que desejam uma 

preparação eficiente, realizada por meio de revisão 

de conteúdo, resolução de questões e aulas com 

professores especialistas nos concursos de CN, 

AFA e ESPCEX. 
 
 

1 – O QUE É O PROJETO NIVELAMENTO? 

Revisão geral das disciplinas de Português, Inglês, Redação, Matemática e Física (esta apenas para os 
concursos da AFA e EsPCEx), por meio da resolução de exercícios propostos e revisões de conteúdos, que 
garantam o resultado da Rede Elite de Ensino. 

2 – POR QUE FAZER O PROJETO NIVELAMENTO? 

Com as provas dos concursos cada vez mais elaboradas, o Projeto Nivelamento será decisivo no 
estudo dos alunos que irão prestar os concursos, ou seja, alunos de 9º Ano, 1ª Série, 2ª Série e 3ª Série. 

 
3 – PÚBLICO: 

Alunos do Elite e alunos externos. 

4 – HORÁRIOS E DATAS DAS AULAS 

O Projeto Nivelamento, para CN/EPCAr, terá a duração de 4 semanas e será composto de 12 
aulas que ocorrerão 3 vezes por semana (segundas, terças e quartas). As aulas serão através da plataforma 
“Zoom” e divididas em tempos de 45 minutos e cada dia de aula terá 4 tempos. 

O Projeto Nivelamento, para AFA/EsPCEx, terá a duração de 4 semanas e será composto de 16 
aulas que ocorrerão 4 vezes por semana (segundas, terças, quartas e quintas). As aulas serão através da 
plataforma “Zoom” e divididas em tempos de 45 minutos e cada dia de aula terá 4 tempos.  

 
Início das aulas: 10 de janeiro de 2022 
Término das aulas: 03 de fevereiro de 2022 

 
5 – UNIDADES DO PROJETO NIVELAMENTO 

Bangu, Campo Grande 1, Cascavel, Duque de Caxias, Ilha do Governador, Irajá, Madureira 1, 
Nilópolis, Norte Shopping, Nova Iguaçu, Ponta Grossa, Realengo, Santa Cruz, São Gonçalo, São João 

de Meriti, Taquara e Vila Valqueire. 

6 – LOCAL E HORÁRIO PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 

Nas secretarias das unidades; 
Segunda a sexta – 8h às19h;  

Sábado – 8h às 12h. 

7 – INSCRIÇÃO 

Para efetivar a inscrição, é necessário: 

Preencher completamente o formulário de inscrição; 

Efetuar o pagamento em uma das nossas unidades. 

8 –INVESTIMENTO 

O pagamento pode ser feito em cartão de crédito, débito ou boleto. O material está incluso no preço 

do Projeto. Investimento de R$100,00 (para alunos internos) e R$110,00 (para alunos externos). 
 


