COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA
COMPOSIÇÃO DO UNIFORME – 2019
Uniforme 1A – Uniforme de uso diário, adotado para todos os alunos do CBNB, a partir do 6º ano:
1.
Boina azul marinho com sabre alado metálico prateado;
2.
Camisa azul clara, tipo canícula da FAB, com o emblema CBNB bordado no bolso esquerdo.
3.
Ombreira bordada, referente à fase e ao ano escolar;
4.
Tarjeta acrílica azul com o nome de guerra;
5.
Camisa azul clara poliviscose de manga curta, com emblema do CBNB bordado no lado esquerdo na
altura do peito, e o símbolo equivalente à fase e ao ano escolar e o nome de guerra bordados no lado
direito, na altura do peito;
6.
Calça azul Aeronáutica, tipo FAB, com viés prata;
7.
Cinto preto de nylon com fivela metálica lisa prateada;
8.
Sapato preto social, tipo FAB (com cadarço p/ o masculino e sem cadarço p/ o feminino);
9.
Meias pretas;
10. Saia-calça azul Aeronáutica com viés prata (opcional);
11. Meias da cor da pele, para uso com saia-calça (opcional); e
12. Agasalho tactel azul marinho ou casaco social azul marinho (modelo FAB), com bolacha do emblema do
CBNB no lado esquerdo na altura do peito.
Uniforme1B – Uniforme de uso diário, adotado para todos os alunos do CBNB, a partir do 6º ano:
1.
Boina azul marinho com sabre alado metálico prateado;
2.
Camisa azul clara poliviscose de manga curta, com emblema do CBNB bordado no lado esquerdo na
altura do peito, e o símbolo equivalente à fase e ao ano escolar e o nome de guerra bordados no lado
direito na altura do peito;
3.
Calça azul Aeronáutica, tipo FAB, com viéis prata;
4.
Cinto preto de nylon com fivela metálica lisa prateada;
5.
Sapato preto social, tipo FAB (com cardaço p/ masculino e sem cadarço p/ o feminino)
6.
Tênis totalmente preto.
7.
Meias pretas;
8.
Saia-calça azul Aeronáutica com viés (opcional);
9.
Meias da cor da pele, para uso com saia-calça (opcional); e
10. Agasalho tactel azul marinho ou casaco social azul marinho (modelo FAB), com bolacha do emblema do
CBNB no lado esquerdo na altura do peito.
Obs.: Banda e CPM.
a)
Em dias quentes, o uso do uniforme 1A poderá ser substituído pelo uniforme 1B.
b)
Em representações externas, quando a participação dos alunos é voluntária, o uso do uniforme 1A será
obrigatório, a partir do 6º ano.
Uniforme 2A – Uniformes adotados em substituição aos uniformes 1A e 1B, de uso somente em dias definidos
pela Direção, para todos os alunos a partir do 6º ano, exceto para os pertencentes ao pré-militar, que somente
poderão usar uniformes 1A ou 1B:
1.
Boina azul marinho com sabre alado metálico prateado;
2.
Camisa poliviscose azul clara, nas versões mangas curtas e longas, com o emblema do CBNB bordado no
lado esquerdo na altura do peito, e o símbolo equivalente à fase e ao ano escolar e o nome de guerra
bordados no lado direito na altura do peito;
3.
Calça tactel azul marinho com friso branco;
4.
Tênis totalmente preto;
5.
Meias brancas; e
5.
Agasalho tactel azul marinho.
Uniforme 2B - Uniforme de uso diário, adotado para os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano):
1.
Camisa poliviscose azul clara, nas versões mangas curtas e longas, com o emblema do CBNB bordado no
lado esquerdo na altura do peito;
2.
Calça tactel azul marinho com friso branco;
3.
Tênis totalmente preto;
4.
Meias brancas;
5.
Agasalho tactel azul marinho; e
6.
Short-saia de helanca azul-marinho (somente para alunas do 1º e 2º anos).

Uniforme 3 – Uniforme de Educação Física para todos os alunos:
1.
Camiseta masculina branca com emblema em silkscreen;
2.
Camiseta feminina branca com emblema em silkscreen.
3.
Short de tactel azul marinho masculino;
4.
Bermuda feminina de helanca, azul-marinho, com faixa lateral branca;
5.
Calça capri marinho (feminino);
6.
Tênis totalmente preto; e
7.
Meias brancas.
Uso exclusivo pelos alunos dos anos iniciais, em dias frios:
8.
Calça de helanca unissex azul marinho, com friso lateral branco.
9.
Camisa de manga longa, de malha branca, com emblema em silkscreen.
Parágrafo Único: As alunas deverão observar no uniforme 1A o uso do penteado do tipo coque, sempre que o
comprimento permitir. No uniforme 1B, 2A, 2B e 3 o uso do penteado tipo rabo de cavalo. Em caso de cabelo
curto, assim entendido aquele cujo comprimento fique acima da gola do uniforme. Assim como a coloração
artificial deve ser feita com moderação, utilizando cores naturais.
Aos alunos deverão apresentar-se com os cabelos que não ultrapasse o meio da orelha, a nuca, os olhos, ou
com volume excessivo, bem como pintados de cores diferentes das naturais.
Obs.: As alunas deverão observar no uniforme 1B o uso do penteado do tipo coque em eventos externos ao
CBNB.
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