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Nota prévia
O Guia do Aluno (GAl) 18/19 revisto e atualizado, sintetiza e sistematiza, juntamente com o RI, o regime
de funcionamento do Colégio Militar.
Constitui-se como o conjunto de normas e regras específicas que orientam o regime de funcionamento
do Colégio Militar, em especial no que se refere ao modelo de vivência colegial, bem como aos direitos
e aos deveres dos Alunos do Colégio Militar.
Atendendo à sua finalidade eminentemente prática, não apresentará exaustivamente todas as normas
e determinações em vigor relativamente ao sistema aplicável no Colégio Militar, pelo que, sempre que
for considerado oportuno, se farão as remissões adequadas para a legislação e regulamentação
específica.
Os Alunos do 1º ciclo assumem a condição de Alunos do Colégio Militar num modelo organizacional
diferenciado dos demais Alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, integrando o
Corpo de Alunos, mas não o Batalhão Colegial. As omissões serão integradas pela Lei Geral e/ou
Despacho do Exmo. Diretor.
Deste "GAl” os Pais e Encarregados de Educação e os Alunos maiores de idade, subscrevem uma
declaração anual de aceitação e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.
A não-aceitação, explícita ou implícita, pelo Aluno e/ou Encarregado de Educação deste GAl implica o
abate do Aluno ao efetivo colegial e consequente Transferência de Escola.
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I.

NORMAS DE CONDUTA, DIREITOS E DEVERES DO ALUNO

1. Valores nacionais e cultura de cidadania
No desenvolvimento dos princípios do Estado de direito democrático, dos valores nacionais e de uma cultura
de cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, do exercício
responsável da liberdade individual e da identidade nacional, o Aluno tem o direito e o dever de conhecer e
respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais inscritos na Constituição da República
Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto matrizes de valores e princípios de afirmação da
humanidade.
2. Enquadramento legal
O presente capítulo do GAl tem por base o Estatuto do Aluno e Ética Escolar na sua versão atual e materializa,
na sua redação, a especificidade deste Estabelecimento Militar de Ensino.
3. Finalidade
As Normas e o Regime Disciplinares dos Alunos do Colégio Militar têm por finalidade estabelecer um
conjunto de regras de vivência colegial, designadamente no que diz respeito aos direitos, deveres, menções
de apreço, sanções disciplinares e sistema de avaliação de comportamento, a ser aplicado aos Alunos.
4. Princípios gerais
a. Formação Colegial
O Colégio Militar é um Estabelecimento Militar de Ensino destinado a ministrar aos seus Alunos uma
elevada formação intelectual e física, a par de uma sólida componente comportamental e cívica.
Deste modo, a formação do caráter dos Alunos é um dos objetivos dominantes, alicerçada no culto da
ética e das virtudes que caracterizam a instituição Colégio Militar.
b. A Disciplina Colegial
A disciplina a observar pelos Alunos tem por base a sua adesão consciente, voluntária e participativa,
traduzindo-se no cumprimento de um conjunto de regras e normas de conduta, de âmbito individual
e coletivo, em que devem ser permanentemente evidenciados os princípios e os valores consagrados
no Código de Honra do Aluno do Colégio Militar.
c. Comunidade Educativa
De acordo com a Legislação em vigor, a autonomia de administração e gestão das escolas pressupõe a
responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pela salvaguarda efetiva do direito à
educação e à igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares, pela prossecução integral
dos objetivos do projeto educativo, incluindo os de integração sociocultural, e pelo desenvolvimento
de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e do
exercício responsável da liberdade individual.
A comunidade educativa, referida no parágrafo anterior, integra, sem prejuízo dos contributos de
outras entidades, Alunos, Pais e os Encarregados de Educação (PEE), docentes, militares e pessoal não
docente do Colégio Militar com intervenção na área da educação, nos termos das respetivas
responsabilidades e competências.
Deste modo, a ação educativa e de formação compete a toda a comunidade educativa que terá como
preocupação permanente a motivação dos Alunos para o cumprimento dos seus deveres.
Todas as medidas disciplinares prosseguem finalidades pedagógicas e preventivas, visando, de forma
sustentada, os seguintes aspetos: a preservação da autoridade, de acordo com as suas funções, dos
demais colaboradores; o normal funcionamento das atividades do Colégio; a correção do
comportamento perturbador; e o reforço da formação cívica do Aluno, com vista ao desenvolvimento
equilibrado da sua personalidade, da capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.
Algumas medidas disciplinares prosseguem igualmente, para além das identificadas anteriormente,
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finalidades sancionatórias.
As medidas disciplinares devem ser aplicadas em coerência com as necessidades educativas do Aluno
e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto possível, do desenvolvimento
do plano de trabalho da turma e do projeto educativo do Colégio.
As sanções disciplinares são aplicadas com firmeza e justiça, tendo sempre em vista o seu carácter
educativo não sendo permitidas quaisquer medidas que atentem a dignidade dos Alunos,
nomeadamente pela aplicação de ofensas à sua integridade física, psíquica e moral.
5. Código de Honra do Aluno do Colégio Militar
a. As Normas e o Regime Disciplinar dos Alunos do Colégio Militar fundamentam-se em princípios e
valores que se encontram resumidos no Código de Honra, constituído por dez princípios:
(1) Amar e honrar a Pátria;
(2) Dignificar a farda que enverga;
(3) Cultivar a disciplina;
(4) Dedicar à sua formação todo o seu esforço e inteligência;
(5) Ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos;
(6) Praticar a camaradagem sem denúncia nem cumplicidade;
(7) Ser modesto no êxito, digno na adversidade e confiante face às dificuldades;
(8) Ser generoso na prática do bem;
(9) Repudiar a violência, a delapidação e o despotismo;
(10) Ser sempre respeitador, afável e correto.
b. Este código é o guia de conduta que todos os Alunos têm o dever e a obrigação de respeitar ao longo
da sua vida colegial. O compromisso de o cumprir e de o fazer cumprir é assumido pelos novos Alunos
em cerimónia pública específica.
6. Compromisso de Honra do Aluno Graduado
Os Alunos mais antigos, quando graduados, prestam em cerimónia pública específica para a sua graduação,
o seguinte compromisso a que ficam obrigados:
"Assumo, com perfeita consciência e sentido das responsabilidades, as funções de graduado que me são
confiadas, comprometendo-me a exercê-las no respeito por mim próprio e pelos outros com inteira
lealdade e de forma digna, honrando o Colégio Militar."
7. Direitos do Aluno
Todo o Aluno do Colégio Militar tem iguais direitos como fator da formação e da consolidação da sua
personalidade, designadamente quanto a:
a. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo,
em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade,
identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas,
filosóficas ou religiosas;
b. Ser respeitado na sua dignidade, dentro dos princípios de uma sã disciplina, e vendo assegurada a sua
integridade moral, intelectual e física;
c. Usufruir de um ambiente e de um projeto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da
sua capacidade de autoaprendizagem e de crítica consciente sobre os valores e o conhecimento;
d. Conhecer e ser informado do Regulamento Interno (RI) e GAl do Colégio, em termos adequados à sua
idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse,
nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou cursos, o programa, os objetivos
essenciais, os processos e os critérios de Avaliação de cada disciplina ou área disciplinar, bem como os
apoios socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos, as
instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e as iniciativas
relativas ao projeto educativo do Colégio;
e. Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade, de acordo com o previsto na lei, em condições
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de efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens
bem-sucedidas;
f. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
g. Usufruir de prémios e/ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;
h. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e
heteroavaliação;
i. Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade em que está inserido
ou da sociedade em geral, praticadas no Colégio ou fora dele, e ser estimulado nesse sentido;
j. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação
equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o
desenvolvimento cultural da comunidade;
k. Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua
aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de
apoio educativo;
l. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou
manifestada no decorrer das atividades escolares e desportivas;
m. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual,
de natureza pessoal e familiar;
n. Apresentar sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, diretores
de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que justificadamente
forem do seu interesse;
o. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e a ocupação de tempos livres;
p. Participar nas demais atividades do Colégio, nos termos das normas em vigor.
q. Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral,
beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da
comunidade escolar;
r. Beneficiar de medidas a definir pela escola, de acordo com os recursos disponíveis, adequadas à
recuperação da aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às atividades
escolares.
A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g. e p. pode ser, no todo ou em parte, temporariamente
vedada em consequência de medida disciplinar aplicada ao Aluno ou do seu fraco desempenho escolar, nos
termos previstos no presente GAl.
8. Deveres do Aluno
Todo o Aluno do Colégio Militar tem os seguintes deveres:
a. Gerais
(1) Conhecer as normas de funcionamento dos serviços do Colégio, o GAl e o RI, e cumpri-los
prontamente;
(2) Conhecer e respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais inscritos da Constituição
da República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos Nacionais, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção
sobre os Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto
matrizes de valores e princípios de afirmação da humanidade;
(3) Honrar e prestigiar o Colégio Militar, no culto dos valores e das tradições que o caracterizam e
nobilitam;
(4) Ser verdadeiro, honesto, leal e responsável para com todos os elementos da comunidade
educativa, em todas as situações, não aceitando que as suas faltas sejam encobertas por gestos
de falsa camaradagem;
(5) Rejeitar a utilização de meios fraudulentos, quer em situações de avaliação escolar, quer em
quaisquer outras, com vista à obtenção de classificações ou vantagens que não mereça ou a que
não tenha direito. Esta utilização implica a classificação de zero sem possibilidade de repetição,
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para além da aplicação da respetiva medida disciplinar;
(6) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral aplicando, generosamente, todo o
seu esforço nas aulas e estudos, bem como nas atividades da vida colegial, mormente quando
estiverem em causa a representação e/ou o prestígio do Colégio;
(7) Seguir as orientações dos docentes, relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem;
(8) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, obedecendo
prontamente a todos os seus superiores hierárquicos e acatando todas as comunicações e
solicitações que lhe forem dirigidas pelos militares, vigilantes e demais pessoal em serviço do
Colégio;
(9) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa, não
praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios
utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos docentes, militares,
pessoal não docente e Alunos;
(10) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa, não se
apoderando de objetos ou de valores que não lhe pertençam;
(11) Agir em todas as circunstâncias com correção e bom senso, de acordo com os padrões de conduta
moral e social que a sua educação e condição de Aluno do Colégio Militar lhe impõem,
nomeadamente não praticando nem deixando que se pratiquem atos contrários ao brio e ao
decoro, ou de que possa resultar descrédito próprio ou para o Colégio;
(12) Declarar prontamente o número e o nome, quando tal lhe for solicitado por qualquer servidor
militar ou civil do Colégio e, no exterior do Colégio, por qualquer autoridade competente;
(13) Contribuir para a harmonia da convivência colegial e para a plena integração de todos os Alunos;
(14) Cultivar a amizade e a sã camaradagem, nunca regateando a ajuda pronta e a palavra animosa aos
que dela necessitem;
(15) Participar com assiduidade, pontualidade e empenho nas atividades educativas ou formativas,
bem como nos demais eventos que requeiram a sua participação, designadamente Visitas de
Estudo, Cerimónias Militares, ou quaisquer outras atividades de representação do Colégio Militar
de cariz cultural ou desportivo;
(16) Não se ausentar do Corpo de Alunos e do Colégio sem estar devidamente autorizado para tal;
(17) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
(18) Cumprir as disposições do Regulamento de Continências e Honras Militares que lhe forem
aplicáveis;
(19) Respeitar a chefia dos seus camaradas graduados, chefes de turma, ou dos que exerçam quaisquer
funções de comando ou de chefia, aceitando-a como forma de dignificação do Aluno pela
autodisciplina;
(20) Manter nas formaturas, nas aulas, nos estudos e em todas as atividades do Colégio, uma atitude
correta, procedendo sempre de forma a não prejudicar os seus camaradas ou o bom andamento
dos trabalhos escolares e demais atos de serviço;
(21) Manter em boas condições de uso e arrumação os artigos do seu enxoval, manuais, material e
equipamento necessários à vida escolar, não os deteriorando ou abandonando, mesmo que sejam
da sua pertença;
(22) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e
espaços verdes, fazendo uso correto dos mesmos, devendo participar na sua limpeza e arrumação
sempre que se torne necessário ou seja solicitado;
(23) Não praticar ou contribuir para a prática de qualquer ato ilícito;
(24) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas
e energéticas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
(25) Não transportar nem utilizar indevidamente quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos,
instrumentos ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento
das atividades letivas e colegiais ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos Alunos ou a
qualquer outro membro da comunidade;
(26) Cumprir as regras de utilização de equipamentos informáticos, constantes deste GAl;
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b.

(27) Não tomar parte, sem prévia autorização da Direção, em competições desportivas ou em
espetáculos, fazendo uso de qualquer uniforme do CM;
(28) Não participar ou assistir, uniformizado, a manifestações, eventos, demonstrações e outras
atividades públicas, a menos que devidamente autorizado pela Direção;
(29) Não usar distintivos, insígnias ou medalhas sem que para tal esteja autorizado;
(30) Usar o uniforme e outros artigos do padrão colegial, de acordo com as disposições em vigor;
(31) Ser brioso e cuidadoso no seu atavio, higiene e apresentação pessoal, nomeadamente usando
sempre o cabelo de forma regulamentar e a barba, no caso dos Alunos, devidamente escanhoada;
(32) Não aceder a instalações não autorizadas que comprometam a privacidade dos espaços que se
encontrem exclusivamente destinados a Alunos ou Alunas, respetivamente. (ex.: camaratas,
vestiários, balneários).
Específicos
Os Alunos devem ainda cumprir os seguintes deveres próprios da vivência colegial:
(1) Não possuir:
(a) Exceto em situações pontuais, devidamente comprovadas, mais de 10 euros em numerário
sendo Aluno do 2º Ciclo, mais de 30 euros sendo Aluno do 3º Ciclo e mais de 50 euros sendo
Aluno do Secundário. Não cumpre aos alunos maiores de idade respeitar os limites referidos.
Os Alunos do 1º Ciclo não podem ter dinheiro na sua posse;
(b) Armas de qualquer espécie, artigos pornográficos, substâncias aditivas, em especial drogas,
tabaco e bebidas alcoólicas e energéticas, ou qualquer outro material que seja atentatório
dos bons costumes e princípios do Colégio Militar;
(c) Roupa civil, comidas e bebidas não distribuídas pela Secção de Alimentação e Equipamentos
informáticos, sem um prévio pedido de autorização ao Comandante do Corpo de Alunos,
indicação da sua cadeia de comando ou outros casos contemplados no âmbito deste GAl;
(d) Telemóveis. Excetuam-se os Alunos do Ensino Secundário, que neste caso, deverão observar
as seguintes normas:
1. Salvo autorização da Direção, encontra-se expressamente proibida a gravação e
divulgação de quaisquer imagens, fotografias e filmes, alusivas ao Colégio Militar ou às
atividades nele desenvolvidas;
2. A utilização de telemóveis por parte dos Alunos do Secundário restringe-se ao interior
do Corpo de Alunos, para comunicações de curta duração, de forma parcimoniosa e
discreta, não podendo ocorrer nos locais e momentos em que decorram atividades
formativas, durante as refeições, formaturas, ou quando e onde for superiormente
indicado, estando vedada a sua utilização entre as 22h00 e as 07h00;
3. O não cumprimento destes procedimentos determina a imediata apreensão e a
correspondente entrega do equipamento ao PEE pelo Comandante de Companhia e a
reincidência dará lugar a atuação disciplinar sancionatória;
4. Para além do anteriormente enunciado, é vedada a posse de telemóvel em qualquer
momento de avaliação, implicando a anulação da respetiva prova/exame;
(2) Não elaborar ou divulgar quaisquer textos ou artigos que possam comprometer o prestígio do
Colégio Militar;
(3) Não sair das instalações do Corpo de Alunos e do Colégio a não ser pelas portas determinadas e
usando o uniforme adequado. É expressamente proibido ao Aluno trajar à civil no interior das
instalações do Colégio Militar, exceto se devidamente autorizado;
(4) Não sair das instalações do Corpo de Alunos após a 3ª Refeição a menos que acompanhado por
pessoal de serviço ou quando autorizado para tal;
(5) Não estar fora da cama ou a falar após o toque de silêncio e não permanecer na cama depois do
toque de alvorada;
(6) Não sair da respetiva Companhia entre o toque de recolher e o toque de alvorada exceto se
acompanhado por pessoal de serviço ou quando autorizado para tal por entidade competente;
(7) Não permanecer no Claustro sem ser por motivo de serviço ou de instrução;
(8) Não receber visitas fora do local e horário superiormente definidos;
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(9) Não entrar nas camaratas ou salas de aula, mesmo as suas, ou outras instalações, sem ser nos
horários estabelecidos ou devidamente autorizado;
(10) Não aceder a locais não autorizados, nomeadamente espaços ou instalações que possam
comprometer a segurança de documentação ou bens neles existentes, ou a privacidade dos
respetivos utilizadores;
(11) Não se levantar ou circular no refeitório durante as refeições, a menos que esteja de Aluno de Dia
ou quando autorizado superiormente para tal;
(12) Não comer fora das instalações do refeitório e internato;
(13) Não comer no exterior dos edifícios;
(14) Não utilizar o fardamento como adereço, transportando-o sem ser envergado de acordo com o
estipulado. Não é permitido o transporte de fardamento ou adereços sem ser em saco de
transporte;
(15) Não entrar ou permanecer no Colégio em traje civil, salvo se superiormente autorizado;
(16) Cumprir as regras relativas à utilização do Cartão de Identidade. Fora do Colégio, apresentar o seu
cartão de identidade quando este seja solicitado por oficiais ou autoridades em exercício de
funções, acatando respeitosamente as advertências que lhe sejam feitas;
(17) Comparecer nas formaturas ou quaisquer atos de serviço devidamente uniformizado, exceto se
estiver autorizado superiormente;
(18) Na instrução, usar a farda ou equipamento que estiver determinado;
(19) Fazer as apresentações a que se referem as instruções para o serviço interno do Colégio, na parte
que lhe disser respeito;
(20) Conservar na melhor ordem e disciplina a fração que comandar, assumindo a responsabilidade
por cumprimentos dos deveres coletivos;
(21) Não invocar, ou pretextar doença a fim de se eximir a qualquer serviço, aula ou instrução;
(22) Submeter-se, pronta e imediatamente, às medidas corretivas que lhe forem aplicadas pelas
competentes entidades do Colégio;
(23) Não fazer queixas infundadas ou ofender alguém por atos ou palavras, presencialmente ou pelo
recurso a meios e plataformas digitais;
(24) Não utilizar o anonimato;
(25) Não promover ou praticar jogos de azar;
(26) Não cometer quaisquer atos que possam concretizar ou promover a fraude escolar;
(27) Não se apropriar indevidamente de objetos ou valores alheios;
(28) Não assinar em nome de outras pessoas ou imitar-lhes a assinatura;
(29) Não fazer ou participar em reclamações manifestamente infundadas;
(30) Não se dirigir ao Exmo. Diretor sem que este lhe seja apresentado pelo Subdiretor; ao Subdiretor
sem ser apresentado pelo Comandante de Corpo de Alunos ou pelo Coordenador Pedagógico; ao
Comandante de Corpo de Alunos sem ser apresentado pelo Oficial Comandante de Companhia;
ao Coordenador Pedagógico sem ser apresentado pelo Diretor de Turma (DT). Na ausência de
qualquer destas entidades indicadas, o Oficial de Dia, se entender o assunto pertinente e urgente,
poderá substituí-los;
(31) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as
circunstâncias de perigo para a integridade física e moral em que se encontrem;
(32) O Aluno deve zelar pelos seus pertences e valores, sendo que o Colégio Militar não se
responsabiliza por qualquer dano ou extravio que resulte do incumprimento deste dever;
(33) Para além da normal convivência, solidariedade e camaradagem, não praticar ou adotar qualquer
comportamento, atitude ou manifestação de relacionamento afetivo dentro do Colégio ou no
exterior, quando fardado, que possa comprometer os princípios inerentes a um ambiente
pedagógico saudável;
(34) Praticar um código de conduta assente no respeito por si e pelos outros, que contribua para uma
relação de sã amizade entre Alunos dos diferentes géneros;
(35) Não utilizar/usar adereços, adornos, maquilhagem ou marcas corporais que não estejam
regulamentarmente autorizadas, nomeadamente quando os mesmos colidam com a discrição e a
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c.

naturalidade que deve caracterizar o Aluno do Colégio Militar.
Específicos dos Alunos graduados
Os Alunos graduados não têm competência disciplinar, cabendo-lhes em particular os seguintes
deveres:
(1) Revelar dedicação e lealdade para com os superiores e os subordinados nas funções de comando,
enquadramento e acompanhamento dos Alunos que lhes sejam confiados;
(2) Assegurar a tutela efetiva dos Alunos sob o seu comando ou chefia, resolvendo ou dando
conhecimento, através da via hierárquica, dos problemas que possam comprometer a estabilidade
individual de cada Aluno ou a boa convivência entre os pares;
(3) Promover o culto do Código de Honra e das tradições que nobilitam quem as pratica e
desenvolvem o espírito cívico e patriótico dos Alunos;
(4) Ser uma referência, um exemplo e um apoio dos seus camaradas, nomeadamente para os Alunos
mais novos, em todos os aspetos da vida colegial, exercendo a sua influência no sentido de os
levar à melhoria da sua conduta, designadamente no que se refere ao aprumo, civilidade,
pontualidade e aplicação;
(5) Zelar constantemente pela manutenção de um elevado nível de moral do BatCol;
(6) Tratar os Alunos mais novos ou menos graduados com benevolência e moderação, usando para
com eles procedimentos corretos, baseados nos princípios do exemplo, da justiça e da moral;
(7) Ser sensato, mas firme, nas indicações dadas e atuar com oportunidade, nos limites das suas
atribuições, ou aconselhar-se devidamente quando considerar que as ações a tomar ultrapassam
o seu âmbito;
(8) Não utilizar para com os mais novos meios coercivos que atentem contra a sua dignidade, sendo
proibidas todas as ações que possam, por qualquer forma, ofender a integridade física, psíquica e
moral dos Alunos;
(9) Manifestar pública ou pessoalmente, com oportunidade e através dos meios adequados, o apreço
por qualquer ação meritória praticada por um camarada sob o seu comando, comunicando-a
superiormente quando o entender de justiça;
(10) Comunicar imediatamente, conforme as circunstâncias, ao Comandante da sua Companhia de
Alunos, ao Oficial de Dia ou a um militar do Corpo de Alunos, qualquer acontecimento que exija
providências que não estejam ao seu alcance.

9. Dever de assiduidade
A Lei 51-2012, de 5 de setembro, secção IV, subsecção I, Artº 13º dispõe:
“1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os Alunos são responsáveis pelo
cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, nos termos estabelecidos na alínea b) do Artº 10º
e no nº 3 do presente artigo.
2. Os PEE dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos
deveres referidos no número anterior.
3. Sem prejuízo do disposto no presente Estatuto, as normas a adotar no controlo de assiduidade, da
justificação de faltas e da sua comunicação aos PEE, são fixadas no RI e GAl”
a. Limites de faltas:
(1) 10 dias de faltas no 1º ciclo;
(2) Dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de
ensino.
b. Antes de o Aluno atingir metade do limite de faltas injustificadas, deve o Professor Titular de Turma
(PTT)/DT informar o PEE, através da Plataforma de Gestão Escolar, e-mail ou presencialmente, para
que se proceda à justificação das mesmas;
c. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, deve o PEE ser convocado pelo meio
mais expedito, pelo PTT/DT que agirá em conformidade;
d. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas de acordo com o art.º 18º e seguintes da Lei
N.º 51/2012, de 05 de setembro;
e. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas obriga ao cumprimento de um Plano de
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Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI), que incidirá sobre todo o Programa Curricular do nível
de ensino que o aluno frequenta, no sentido de recuperar do atraso nas aprendizagens. A aplicação do
PAPI obedece às normas designadas no mesmo artigo.
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II.

REGIME DISCIPLINAR – Justiça e disciplina

O presente Regime Disciplinar do Aluno do Colégio Militar foi desenvolvido na sequência do Estatuto do Aluno
e Ética Escolar, ponderadas as características particulares que resultam da vivência colegial.
1. Menções de Apreço
a. O Colégio Militar, no âmbito da sua cultura de disciplina, esforço e mérito, incentiva, reconhece e
valoriza os comportamentos meritoriamente relevantes, nomeadamente aqueles que traduzem a
afirmação destacada dos princípios contidos no seu Código de Honra;
b. Nessa perspetiva, para além das Recompensas e Distinções previstas neste GAl, o desempenho
meritório pode e deve ser reconhecido e estimulado, através da atribuição de Menções de Apreço;
c. Assim, quando o comportamento de um Aluno, ou grupo de Alunos, mereça ser distinguido porque se
mostrem relevantes as atitudes e a prática, nomeadamente quando se evidenciam como exemplares
na superação das suas dificuldades, quando desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida
relevância social ou quando realizem atividades curriculares de referência, podem ser conferidas, por
ordem crescente da sua importância, as seguintes Menções de Apreço:
(1) Citação;
(2) Referência Elogiosa;
(3) Louvor.
d. Competência para propor ou atribuir Menções de Apreço:
(1) Docentes – têm competência para propor qualquer das Menções de Apreço;
(2) Comandantes de Companhia – têm competência para atribuir menção de apreço de Citação e
propor qualquer das restantes Menções de Apreço;
(3) 2º Comandante de Corpo de Alunos – tem competência para atribuir a Menção de Apreço de
Citação e propor as Menções de apreço Referência Elogiosa e Louvor;
(4) Comandante de Corpo de Alunos – tem competência para atribuir as Menções de Apreço de
Citação e Referência Elogiosa e propor a Menção de Apreço de Louvor;
(5) Diretor e Subdiretor – têm competência para atribuir qualquer das Menções de Apreço.
e. As propostas para a atribuição de uma menção de apreço são elaboradas por escrito, através da
respetiva cadeia hierárquica funcional, e conter todos os elementos que permitam identificar em
termos precisos o Aluno ou Alunos a que se referem, bem como a descrição circunstanciada dos factos
meritórios que a fundamentam;
f. No caso dos Docentes as propostas são elaboradas com recurso à Informação Escolar e remetidas para
o Coordenador Pedagógico, através do DT/PTT. No caso de apreciação favorável pelo Coordenador
Pedagógico, este providenciará ao seu reenvio para o Corpo de Alunos, com o correspondente
despacho de qual a menção de apreço proposta;
g. A atribuição e proposta de qualquer menção de apreço deve, sempre que possível, ocorrer de forma a
que possa concorrer para a classificação de comportamento referente ao período em que ocorreram
os factos meritórios;
h. As Menções de Apreço são comunicadas aos PEE pelo autor do ato decisório e averbadas no respetivo
processo individual;
i. As Menções de Apreço são publicadas em Ordem de Serviço.
2. Infração disciplinar
a. A manutenção da disciplina e a sua plena compreensão por todos os intervenientes, designadamente
no que se refere às competências de quem a exerce e à compreensão dos efeitos nos respetivos
destinatários, é condição basilar para uma convivência escolar sã;
b. Assim, constitui infração disciplinar a violação pelo Aluno de algum dos deveres previstos no presente
GAl, em especial se o for de forma reiterada e ou em termos que se revelem perturbadores do
funcionamento normal das atividades do Colégio ou das relações no âmbito da comunidade educativa;
c. Na ausência de circunstâncias justificativas, o comportamento referido no ponto anterior será passível
da aplicação de medida disciplinar corretiva e/ou medida disciplinar sancionatória;
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d.

e.

f.
g.

h.
i.

Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas,
preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos Deveres
do Aluno, o respeito pela autoridade dos oficiais, professores e demais servidores, no exercício da sua
atividade profissional, bem como a segurança de toda a comunidade educativa;
As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias visam ainda garantir o normal prosseguimento das
atividades colegiais, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do
Aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de
responsabilidade e da sua aprendizagem;
As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a
gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas;
As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com as
necessidades educativas do Aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto
quanto possível, do Projeto Educativo do Colégio Militar e do desenvolvimento do Projeto Curricular
do Colégio e de Turma;
A definição, bem como a competência e os procedimentos para a aplicação das medidas disciplinares
corretivas e sancionatórias estão previstos nos números seguintes do presente capítulo;
A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o Aluno e o respetivo
representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar.

3. Participação de ocorrência
a. Qualquer membro da comunidade colegial, em particular se investido de especiais deveres
educacionais, que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir
infração disciplinar deve participá-los imediatamente ao Coordenador Pedagógico ou ao Comandante
do Corpo de Alunos. Este dever, para o corpo discente, dimensiona-se em conformidade com o espírito
do Código de Honra;
b. A participação das infrações praticadas no âmbito escolar, normalmente através da Informação
Escolar, será feita para o Coordenador Pedagógico que providenciará a sua rápida comunicação:
(1) Comandante do Corpo de Alunos e respetivo DT (no caso do BatCol);
(2) 2º Comandante do Corpo de Alunos e respetivo PTT (no caso 1º Ciclo).
c. A participação de qualquer ocorrência é comunicada aos PEE pelo DT/PTT através da Plataforma de
Gestão Escolar (ou por outro meio, quando necessário);
d. A participação da infração deverá conter a indicação clara dos factos cuja prática é imputada ao Aluno,
devidamente circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar;
e. Sempre que os factos ou comportamentos revelem uma especial gravidade que os indicie como
passíveis de constituir crime, o Exmo. Diretor do Colégio Militar deve transmiti-los às entidades
competentes na forma prevista na Lei Geral.
4. Tipologia das infrações disciplinares
Procurando referenciar quadros de conduta, no âmbito da tipificação das infrações disciplinares quanto à
sua gravidade, apresenta-se seguidamente a Tipologia das Infrações Disciplinares adotada no Colégio Militar,
ilustrada por alguns exemplos que permitem referenciar graus.
Assim, quanto à sua gravidade, as infrações ao cumprimento dos Deveres do Aluno e demais regras em vigor
no Colégio Militar, quer sejam praticadas no âmbito do Regime Interno do Corpo de Alunos, quer no âmbito
escolar em aulas ou instruções ou mesmo quando ocorram fora do Colégio e possam pôr em causa o bom
nome e prestígio da Instituição, consideram-se:
a. De Reduzida Gravidade - São exemplos de infrações consideradas de reduzida gravidade: as faltas
menores de civilidade, a falta de hábitos de higiene; a falta de atavio; o abandono de artigos pessoais;
a falta de artigos de fardamento ou equipamento; a falta de material escolar;
b. De Média Gravidade - São exemplos de infrações consideradas de média gravidade: a reiteração de
infrações de reduzida gravidade; o incumprimento das normas referentes à utilização de telemóveis
ou quaisquer outros equipamentos tecnológicos; os atrasos a formaturas, aulas, instruções, refeições,
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consultas médicas ou representações colegiais; a não apresentação no Colégio à hora estabelecida; a
falta de civismo e de educação; desleixo ou incúria que provoque a deterioração de equipamentos ou
instalações; a posse de artigos não autorizados; o uso indevido de materiais, equipamentos e
fardamentos sem a autorização do respetivo titular; o incumprimento das regras de utilização do
Cartão de Identidade do Aluno;
c. Graves - São exemplos de infrações consideradas graves: a reiteração de faltas de média gravidade;
Falta de camaradagem; a entrada ou a permanência em locais ou horários não autorizados; a posse de
telemóvel ou qualquer outro equipamento não autorizado no decurso de avaliações; a ausência
indevida do Colégio ou do local onde deve permanecer, nomeadamente, faltas a aulas, instruções,
formaturas ou consultas externas; as atitudes e comportamentos agressivos, a desobediência, a fraude
escolar (entendida como a procura, a viabilização ou a obtenção de uma classificação, de forma
intencional ou não, com recurso a meios entendidos como não aceitáveis); o acesso a locais não
autorizados; a entrada e saída do Colégio Militar sem autorização e/ou por local não autorizado; a
utilização de traje civil no Colégio sem autorização ou entrada ou saída do Colégio sem o uniforme
adequado;
d. Muito Graves - São exemplos de faltas consideradas muito graves: a reiteração de faltas graves; as que
revelem falta de carácter; a falta à verdade, a falta de respeito; a delapidação/destruição de
equipamentos ou de instalações; as graves ofensas à moral; o despotismo e a violência; a coação; o
uso de equipamentos, viaturas ou instalações sem autorização ou habilitação; a divulgação de imagens,
fotografias ou filmes, ou ainda de textos que comprometam a imagem e o prestígio do Colégio Militar;
a apropriação indevida de objetos ou valores, mesmo que na forma tentada; a manifestação de
intimidades ou afetos que ultrapassem a amizade, a camaradagem e a sã convivência entre os alunos,
a posse ou consumo de qualquer substância aditiva; o incumprimento do RI ou GAl do Colégio; a
participação ativa ou passiva em atividades que possam fazer perigar a sua integridade e/ou trazer
desprestígio ao bom-nome do Colégio Militar; atitudes ou atividades que coloquem em causa os
valores e princípios do Colégio Militar.
Obs. As ordens de saída de sala de aula ou outras faltas que não estejam tipificadas nos exemplos
supracitados serão analisadas e ser-lhes-á atribuída uma tipologia quanto à gravidade para que se
possa aplicar a correspondente sanção disciplinar.
5. Circunstâncias atenuantes e agravantes
Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar deve ter-se em consideração a
gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse
incumprimento se verificou, o grau de culpa do Aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais,
familiares e sociais. Todas as circunstâncias devem ser consideradas para efeito de atenuação ou
agravamento da medida disciplinar a aplicar.
a. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do Aluno:
(3) O seu bom comportamento anterior;
(4) O reconhecimento da sua falta, com arrependimento;
(5) A confissão espontânea;
(6) A provocação prévia ao visado;
(7) A boa-fé ou noção deficiente do grau de gravidade da falta;
(8) O pouco tempo de permanência no Colégio;
(9) A ocorrência de factos anteriores, simultâneos ou posteriores à falta cometida que enfraqueçam
ou diminuam, por qualquer modo, a sua gravidade.
b. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do Aluno:
(1) O cometimento da falta por um graduado;
(2) A maior antiguidade escolar e/ou de frequência;
(3) A premeditação ou má-fé;
(4) A provocação prévia pelo visado;
(5) A atuação coletiva ou o conluio;
(6) A existência de riscos ou prejuízos para terceiros;
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(7) A gravidade do dano provocado a terceiros;
(8) A acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do
mesmo ano letivo;
(9) O cometimento da falta em presença de camaradas mais novos;
(10) O cometimento da falta em público, em especial se fardado;
(11) O desprestígio para o Colégio;
(12) O cometimento da falta após prévia advertência;
(13) Se cometida no exterior do Colégio Militar ou perante entidades exteriores ao CM;
(14) Se cometida fora do Território Nacional.
6. Medidas disciplinares
a. Finalidades das medidas disciplinares
(1) Todas as medidas disciplinares, corretivas e sancionatórias, prosseguem finalidades pedagógicas,
preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos
deveres do Aluno, o respeito pela autoridade do adulto no exercício da sua atividade profissional,
bem como a segurança de toda a comunidade educativa, devendo ser aplicadas em coerência com
as necessidades educativas do Aluno e com os objetivos da sua educação e formação integral, no
âmbito do Projeto Educativo do Colégio Militar;
(2) As Medidas Disciplinares a aplicar nos casos previstos são, quanto à sua natureza e finalidade, as
Medidas Disciplinares Corretivas e/ou as Medidas Disciplinares Sancionatórias.
b. Determinação da medida disciplinar
Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar deve ter-se em
consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes
apuradas em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa/responsabilidade/consciência do
Aluno, a sua maturidade e demais condições envolventes. Devem ser consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes.
c. Medidas Disciplinares Corretivas
(1) As medidas disciplinares corretivas que, prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de
integração, assumindo por isso uma natureza eminentemente preventiva, são as seguintes:
(a) A advertência;
(b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;
(c) A realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial;
(d) O condicionamento no acesso a certos espaços do Colégio Militar;
(e) A reflexão autocrítica.
(2) A advertência
(a) Associada normalmente a Infrações consideradas de Reduzida Gravidade que aconselham
uma ação imediata de carácter pedagógico e preventivo;
(b) No entanto pode estar também associada uma infração de Média Gravidade, sendo que o
aluno que cometeu a falta tenha apresentado um carácter irrepreensível e/ou possua um
número considerável de atenuantes;
(c) Visa alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento
dos seus deveres como Aluno;
(d) Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo, fora dela, a
qualquer professor, militar ou membro do pessoal não docente;
(e) Deverá ser posteriormente comunicada ao PEE e ao Comandante da Companhia do Aluno
(No caso do BatCol), através do PTT ou DT, constituindo fonte de avaliação comportamental.
(3) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar
(a) Associada normalmente a faltas cometidas em ambiente de sala de aula e locais onde se
desenvolva o trabalho escolar é uma medida cautelar, aplicável ao Aluno que se comporte de
modo a impedir o prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem dos restantes
Alunos;
(b) Resulta do cometimento de infrações Graves ou reincidências de Infrações consideradas de
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Média Gravidade, que aconselhem uma ação de caráter pedagógico e preventivo;
(c) É da competência do respetivo Docente e deverá ser posteriormente comunicada ao PEE pelo
DT/PTT, através da PGE, dando conhecimento ao Corpo de Alunos e Diretor de Ciclo,
constituindo fonte de avaliação comportamental;
(d) Implica a marcação de falta injustificada ao Aluno e a apresentação do Aluno na Sala de
Leitura, acompanhado pelo funcionário do geral do ano respetivo, que será entregue ao
funcionário responsável pela Sala;
(e) O docente, antes de dar ordem de saída da sala ou do local onde se desenvolve o trabalho
escolar, marca trabalhos ao aluno para que este os realize na Sala de Leitura sob a supervisão
do colaborador responsável pela sala;
(f) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é uma
medida disciplinar corretiva associada a uma das medidas disciplinares sancionatórias;
(g) A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo Aluno da medida corretiva de
ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, implica a análise da situação em conselho
de turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação
de outras medidas disciplinares mais gravosas, nos termos do presente GAl.
(4) A realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial
(a) Associada normalmente a faltas que mereçam uma medida disciplinar com um impacto
visível na comunidade e que se materializa na realização de tarefas e atividades de integração
na Comunidade Colegial;
(b) Decorre normalmente de infrações Graves ou reincidências a infrações consideradas de
Média Gravidade, que aconselhem uma ação de caráter pedagógico e preventivo que denote
respeito pela comunidade e pela vida colegial;
(c) Esta aplicação, traduzida na realização pelo Aluno de um programa de tarefas de carácter
pedagógico, visa o reforço da sua formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado
da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas
aprendizagens;
(d) Os Alunos podem ser sujeitos às seguintes tarefas e atividades de integração:
1. 1ª Ciclo:
a. Sujidade nas carteiras, cadeiras, equipamentos ou paredes: O Aluno limpa o espaço
ou material que sujou;
b. Destruição do material do refeitório ou danos no equipamento: O Aluno colabora
na limpeza e arrumação do refeitório, após o período do almoço, sendo
responsabilizado por via dos PEE de eventuais estragos que tenha provocado;
c. Destruição ou danos causados em trabalhos expostos: O Aluno pede desculpa ao
camarada ou ao grupo responsável pelo trabalho ou pela exposição e, se for
oportuno, refaz o que estragou;
d. Danos provocados nos espaços interiores e/ou exteriores: O Aluno participará em
atividades de limpeza dos espaços interiores e/ou exteriores;
e. Danos provocados em sala de aula ou nos equipamentos: é comunicado por escrito
o dano causado ao PEE, onde este terá no prazo de cinco dias úteis de repor ou
efetuar o pagamento do/dos equipamento/s;
f. Agressão Física e/ou Verbal dos Pares, Professores e pessoal não docente: o aluno
deve refletir e registar o sucedido. Deve também redigir um pedido de desculpa aos
agredidos. Este documento deve ficar arquivado no processo do aluno. Uma cópia
deve ser enviada ao PEE e esta deve ser assinada pelo mesmo. Se for reincidente,
poderá ser-lhe aplicada uma medida disciplinar sancionatória;
g. Apropriação de bens alheios: se for a primeira vez, o Aluno restitui o bem de que se
apropriou e pede desculpa ao colega, sendo responsabilizado por via do PEE de
qualquer tipo de estrago que tenha sido provocado pela sua atitude. Se for
reincidente, ser-lhe-á aplicada uma medida disciplinar sancionatória;
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2.

d.

Batalhão Colegial:
a. Colaboração nas atividades da Sala de Leitura;
b. Colaboração nos serviços de apoio do Colégio;
c. Colaboração na manutenção/embelezamento dos espaços colegiais, interiores e
exteriores;
d. Auxílio a pessoal não docente, nomeadamente na limpeza de espaços interiores
e/ou exteriores no caso de o comportamento do Aluno ter sujado intencionalmente
os mesmos;
e. Serviço de plantão a instalações colegiais;
f. Colaboração com os Diretores de Turma;
g. Auxílio a camaradas no desempenho de tarefas ou atividades;
h. Realização de projetos específicos, sob orientação de um docente.
(5) O condicionamento no acesso a certos espaços do Colégio Militar
(a) Medida associada normalmente a faltas decorrentes de ações que prejudicaram a sã
convivência de elementos da comunidade colegial;
(b) Resulta normalmente de infrações cuja gravidade recomenda uma ação de carácter
pedagógico e preventivo;
(c) Esta medida corretiva traduz-se no condicionamento ou vedação de acesso a certos espaços
do Colégio Militar, nomeadamente a locais cuja presença do infrator possa ser prejudicial
para a sã convivência dos restantes elementos da comunidade colegial;
(d) Pode igualmente ser considerada quando o acesso do Aluno a certos locais possa colocar em
risco a segurança de pessoas ou bens da comunidade colegial;
(e) Caso as circunstâncias o justifiquem, o condicionamento no acesso a certos espaços do
Colégio Militar é uma medida disciplinar corretiva comunicada ao PEE;
(f) De acordo com o espaço onde ocorra, a aplicação desta medida é da competência do
Comandante de Corpo de Alunos ou do Coordenador Pedagógico, através:
1. 1º Ciclo: Do 2º Comandante do Corpo de Alunos ou Diretores de Ciclo, sob proposta do
PTT que o comunica ao PEE através da PGE depois de definidos todos os
condicionalismos incluindo o local e a sua duração;
2. BatCol: Do Comandante de Companhia ou Diretor de Ciclo, sob proposta do DT que o
comunica ao PEE através da PGE depois de definidos todos os condicionalismos incluindo
o local e a sua duração.
(6) A reflexão autocrítica
(a) Associada normalmente a Infrações que aconselham uma ação reflexiva de caráter
pedagógico e preventivo;
(b) Consiste numa reflexão autocrítica, perante um comportamento perturbador do
funcionamento normal das atividades colegiais e que requer uma ação de introspeção e
reflexão;
(c) Visa alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta, responsabilizá-lo e consciencializá-lo
pelo cumprimento dos seus deveres como Aluno, podendo a reflexão autocritica passar pela
leitura, ponderação ou comentário, oral ou escrito, da falta cometida perante diversos
agentes educativos, incluindo outros Alunos;
(d) É aplicada por qualquer Oficial ou docente, devendo ser comunicada pela via mais expedita,
ao Comandante do Corpo de Alunos ou Coordenador Pedagógico de acordo com o espaço
onde ocorra, e averbada, sendo dado conhecimento ao respetivo PEE através da PGE.
Medidas disciplinares sancionatórias
(1) As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao
comportamento do Aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser
participada de imediato por qualquer elemento da comunidade colegial, em particular se investido
em especiais poderes educativos, que a presenciou ou dela teve conhecimento ao Coordenador
Pedagógico ou ao Comandante do Corpo de Alunos;
(2) Da aplicação de qualquer medida disciplinar sancionatória, são os PEE notificados pelo meio mais
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(3)

(4)

(5)

(6)

expedito, de acordo com a legislação em vigor, tendo em vista o reforço da responsabilização do
educando no cumprimento dos seus deveres, em articulação com o Colégio;
Por ordem crescente são medidas disciplinares sancionatórias:
(a) A Repreensão Simples;
(b) A Repreensão Agravada;
(c) A Suspensão de Frequência;
(d) A Transferência de Escola.
Repreensão Simples
(a) Resulta do cometimento de uma infração disciplinar de Média Gravidade ou reincidência de
faltas de Reduzida Gravidade que, pela infração praticada e do dever violado, para além de
ações de caráter pedagógico e preventivo, aconselhe a aplicação de uma medida de natureza
sancionatória;
(b) Consiste numa censura escrita ao Aluno feita pelo Corpo de Alunos/cadeia de comando e visa
responsabilizá-lo no sentido do cumprimento dos seus deveres;
(c) Quando a respetiva infração for na sala de aula ou local da atividade escolar, a sua aplicação
é proposta pelo professor ou instrutor respetivo;
(d) Pode ter associada a realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial;
(e) A competência da sua aplicação é do Corpo de Alunos/cadeia de comando; face à gravidade
da ocorrência pode ser proposta pelo docente, através do Coordenador Pedagógico,
acompanhada da devida fundamentação;
(f) Esta medida disciplinar é comunicada ao PEE, para que também este possa exercer a sua ação
formativa, publicada em ordem de serviço e posteriormente averbada no processo individual
do Aluno.
Repreensão Agravada
(a) Resulta do cometimento de uma infração disciplinar Grave ou reincidência de faltas de Média
Gravidade, decorrentes de comportamentos, que pela sua gravidade e pelo dever violado,
para além de ações de caráter pedagógico e preventivo, mereçam a aplicação de uma medida
de natureza sancionatória;
(b) Consiste numa censura escrita ao Aluno e visa responsabilizá-lo no sentido do cumprimento
dos seus deveres;
(c) A competência da sua aplicação é do Corpo de Alunos/cadeia de comando; no entanto, e
atendendo à gravidade da ocorrência, pode ser proposta pelo docente, através do
Coordenador Pedagógico, acompanhada da devida fundamentação;
(d) A Repreensão Agravada é uma medida disciplinar sancionatória que é comunicada ao PEE,
para que também este possa exercer a sua ação formativa;
(e) Pode ter associada a realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial;
(f) É publicada em Ordem de Serviço averbando-se no respetivo processo individual do Aluno a
identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação
de facto e de direito de tal decisão.
Suspensão de Frequência:
(a) Até 2 dias úteis
1. Resulta do cometimento de uma infração disciplinar Muito Grave ou da reincidência na
prática de faltas Graves, ou por acumulação de faltas de qualquer natureza, decorrentes
de comportamentos, que pelo entendimento da sua gravidade, mereçam a intervenção
do Corpo de Alunos ou da Direção;
2. Consiste no impedimento de entrada do Aluno nas instalações do Colégio Militar durante
um período de um a dois dias úteis (dependendo da gravidade e das circunstâncias da
infração disciplinar);
3. As faltas de presença decorrentes do período de suspensão são consideradas
injustificadas e podem implicar a menção de Medíocre/Insuficiente em Comportamento.
(b) De 3 a 5 dias úteis
1. Resulta do cometimento de uma infração disciplinar Muito Grave, reincidência na prática
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de faltas Graves, ou por acumulação de faltas de qualquer natureza, decorrente de
comportamentos entendidos especialmente graves, que coloquem em causa o prestígio
do Colégio e da sua comunidade e cuja ação mereça a intervenção da Direção;
2. Consiste no impedimento de entrada do Aluno, de idade não inferior a dez anos, nas
instalações do Colégio Militar durante um período de três a cinco dias úteis (dependendo
da gravidade e das circunstâncias da infração disciplinar);
3. As faltas de presença decorrentes do período de suspensão são consideradas
injustificadas e podem implicar a menção de Mau/Muito Insuficiente em
Comportamento.
(c) De 6 a 12 dias úteis
1. Resulta do cometimento de uma infração disciplinar Muito Grave, reincidência na prática
de faltas Graves, ou por acumulação de faltas de qualquer natureza, decorrente de
comportamentos entendidos especialmente graves, que coloquem em causa o prestígio
do Colégio e da sua comunidade e cuja ação mereça a intervenção do Exmo. Diretor;
2. Consiste no impedimento de entrada do Aluno, de idade não inferior a dez anos, nas
instalações do Colégio Militar durante um período de seis a doze dias úteis (dependendo
da gravidade e das circunstâncias da infração disciplinar);
3. As faltas de presença decorrentes do período de suspensão são consideradas
injustificadas e podem implicar a menção de Mau/ Muito Insuficiente em
Comportamento.
(d) Efeitos da Suspensão de Frequência:
1. Independentemente do número de dias aplicado, o Aluno poderá deixar de poder optar
pelo regime de internato;
2. Pode ter associada a realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade
Colegial;
3. Quando aplicada a um Aluno graduado, pode determinar a sua desgraduação, que se
torna imperativa se o número de dias aplicado for superior a 6;
4. No caso de desgraduação, a entrega das insígnias será realizada na presença do Aluno
Comandante de Batalhão e dos oficiais do Corpo de Alunos do Colégio Militar, em local
determinado pelo Exmo. Diretor;
5. Um Aluno que seja desgraduado, a partir desse momento, poderá deixar de poder optar
pelo regime de internato;
6. Independentemente do número de dias aplicado, é sempre comunicada ao PEE, para
que também este possa exercer a sua ação formativa;
7. É publicada em Ordem de Serviço averbando-se no respetivo processo individual do
Aluno a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e
fundamentação de facto e de direito de tal decisão.
(7) Transferência de Escola
(a) Resulta de comportamentos passíveis de serem qualificados como infração disciplinar Muito
Grave, reincidência na prática de faltas Graves ou por acumulação de faltas, notoriamente
impeditivos do prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem dos restantes Alunos
do Colégio;
(b) É uma medida cautelar que visa prevenir situações futuras e proporcionar uma efetiva
integração do Aluno na nova escola, se necessário com recurso a apoios educativos
específicos;
(c) A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, ao Exmo.
Diretor do Colégio Militar, precedendo a conclusão do procedimento disciplinar nos termos
estabelecidos no n.º 7 do presente capítulo, podendo caso o Exmo. Diretor assim o entenda,
ser ouvido o Conselho de Turma;
(d) Implica a menção de Mau em Comportamento;
(e) A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a Aluno de
idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o Aluno a escolaridade obrigatória, desde
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e.

f.

que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento de ensino nesse ano letivo;
(f) A transferência de escola implica o abate ao efetivo do BatCol;
(g) É publicada em Ordem de Serviço averbando-se no respetivo processo individual do Aluno a
identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação
de facto e de direito de tal decisão.
Cumulação de medidas disciplinares
(1) A aplicação das medidas corretivas previstas no presente capítulo é cumulável entre si;
(2) A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma
medida disciplinar sancionatória;
(3) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada
uma medida disciplinar sancionatória.
Complementarmente às medidas disciplinares aplicadas, compete ao Exmo. Diretor do Colégio decidir
sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem
possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo Aluno ao Colégio, podendo o valor da
reparação calculado ser reduzido, na proporção a definir pelo Exmo. Diretor, tendo em conta o grau de
responsabilidade do Aluno e o estado do equipamento à data da infração.

7. Procedimento Disciplinar
a. O Procedimento Disciplinar é instaurado pela entidade competente (Comandante do Corpo de Alunos,
Subdiretor ou Exmo. Diretor), no caso de haver indícios de violação de deveres, nomeando um Oficial
Instrutor;
b. Visa ajuizar a suficiência da prova e apurar se determinada ação constitui infração disciplinar a imputar
ao Aluno;
c. Os procedimentos disciplinares têm sempre carácter confidencial;
d. No prazo de dois dias úteis após o conhecimento da situação por parte da entidade competente para
instauração do procedimento, esta emitirá o despacho instaurador e de nomeação do instrutor,
devendo, por princípio, ser um oficial do Corpo de Alunos;
e. O oficial instrutor nomeado é notificado da sua nomeação no mesmo dia em que foi proferido o
despacho de instauração do procedimento disciplinar. Compete-lhe a notificação do PEE do Aluno
menor pelo meio mais expedito;
f. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, contados da
data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar, sendo
obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas necessárias, a audiência
oral dos interessados, em particular do Aluno, e sendo este menor de idade, do respetivo PEE;
g. Os interessados são convocados com a antecedência mínima de um dia útil para a audiência oral, não
constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de apresentação
de justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, ser adiada por uma vez;
h. No caso de o respetivo PEE não comparecer, o Aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de
um oficial ou docente por si livremente escolhido e do DT/PTT do Aluno, ou, no impedimento deste,
de outro professor da turma designado pelo Coordenador Pedagógico;
i. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados;
j. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete à entidade que determinou a instauração, no prazo de
três dias úteis, o relatório final do qual constam, obrigatoriamente:
(1) Os factos cuja prática é imputada ao Aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo,
modo e lugar;
(2) Os deveres violados pelo Aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou
regulamentares;
(3) Os antecedentes do Aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos
termos previstos anteriormente no n.º 5;
(4) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.
k. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo
máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receba
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o relatório do instrutor;
l. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da
medida disciplinar sancionatória;
m. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao Aluno no dia útil seguinte
àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, ao respetivo PEE, nos dois dias úteis
seguintes;
n. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada, pelos meios legais
mais expeditos, considerando-se o Aluno ou, quando este for menor de idade, o respetivo PEE,
notificado;
o. Depois de concluído o procedimento disciplinar, a requerimento do PEE, e por despacho do Exmo.
Diretor, os interessados têm o direito de o consultar ou, mediante o pagamento das importâncias que
forem devidas, de obter certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos que constem
dos procedimentos a que tenham acesso, cumprindo-se a imperatividade da comunicação parcial
sempre que seja possível expurgar a informação relativa à matéria reservada, i.e., com eliminação, por
meio próprio, das menções de cariz reservado;
p. Nas situações consideradas convenientes para a adequada apreciação dos factos, os prazos referidos
nas alíneas anteriores podem ser prorrogados pelo Exmo. Diretor.
8. Celeridade do procedimento disciplinar
a. A instrução do procedimento disciplinar prevista no número anterior pode ser substituída pelo
reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por parte do Aluno maior de 12 anos e a seu
pedido, em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação,
mas nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática dos factos
imputados ao Aluno;
b. Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o Aluno, o PEE do Aluno
menor de idade e, ainda:
(1) O DT/PTT ou, em caso de impedimento e em sua substituição, um professor da turma designado
pelo Coordenador Pedagógico;
(2) Um oficial ou um docente livremente escolhido pelo Aluno.
c. Estes participantes têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, através da assinatura do auto
a que se referem os números seguintes, a total consciência do Aluno quanto aos factos que lhe são
imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade no momento da respetiva
declaração de reconhecimento;
d. A não comparência do PEE, quando devidamente convocado, não obsta à realização da audiência;
e. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos nos (1) e (2) da
alínea l. do n.º 7 do presente capítulo, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta e
explicado ao Aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a
assiná-lo;
f. O facto ou factos imputados ao Aluno só são considerados validamente reconhecidos com a assinatura
do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o Aluno o faz antes de qualquer
outro elemento presente;
g. O reconhecimento dos factos por parte do Aluno é considerado circunstância atenuante, encerrando
a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos no número anterior;
h. A recusa do reconhecimento por parte do Aluno implica a necessidade da realização da instrução,
podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral
prevista no número anterior.
9. Suspensão preventiva do Aluno
a. O Exmo. Diretor pode decidir a suspensão preventiva do Aluno, mediante despacho fundamentado
sempre que:
(1) A sua presença no Colégio se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento das
atividades;
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b.

c.

d.

e.

(2) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade no Colégio;
(3) A sua presença no Colégio prejudique a instrução do procedimento disciplinar.
A suspensão preventiva tem a duração que o Exmo. Diretor considerar adequada na situação em
concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data
da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis;
Os efeitos decorrentes da ausência do Aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que
respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função da decisão que vier a ser proferida
no final do procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no presente GAl;
Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo Aluno são descontados no cumprimento da medida
disciplinar sancionatória de Suspensão de Frequência a que o Aluno venha a ser condenado na
sequência do procedimento disciplinar previsto no número 7 do presente capítulo;
O PEE é imediatamente informado da suspensão preventiva aplicada ao seu educando.

10. Recurso
a. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de 5 dias úteis,
para o Exmo. Diretor do Colégio Militar;
b. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação das
medidas disciplinares de Suspensão de Frequência de 4 a 12 dias úteis ou Transferência de Escola;
c. Das decisões do Exmo. Diretor do Colégio Militar, em matéria disciplinar, não cabe recurso hierárquico.
11. Competência Disciplinar
d. De toda a Comunidade Educativa
Fora da sala de aula, qualquer militar, docente ou funcionário não docente tem competência para
advertir o Aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal
funcionamento das atividades do Colégio ou das relações no âmbito da comunidade educativa,
alertando-o de que deve evitar tal tipo de conduta, procedendo se necessário à respetiva participação
da infração.
e. Do Docente, PTT/DT, Coordenador de Ano, Diretor de Ciclo e Coordenador Pedagógico
(1) O docente, no desenvolvimento do plano de trabalho da turma e no âmbito da sua autonomia
pedagógica, é o responsável pela regulação dos comportamentos na sala de aula, competindo-lhe
a aplicação das medidas disciplinares corretivas que propiciem a realização do processo de ensino
e aprendizagem num bom ambiente educativo, bem como a formação cívica dos Alunos, com vista
ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com
outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade;
(2) No exercício da competência referida no número anterior, o docente pode aplicar as medidas
disciplinares corretivas de advertência, ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se
desenvolva o trabalho escolar;
(3) O docente pode ainda propor a aplicação das medidas disciplinares corretivas de realização de
tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial e de condicionamento no acesso a
certos espaços do Colégio Militar conforme (4) e (5) da alínea c. do n.º 6 do presente capítulo;
(4) Fora das situações de desenvolvimento do plano de trabalho da turma na sala de aula, o
comportamento do Aluno que possa vir a constituir-se em Infração Disciplinar deve ser
imediatamente participado ao DT ou PTT, coordenando estes com o Comandante de Companhia
ou 2º Comandante do Corpo de Alunos (no caso do 1º ciclo);
(5) Participado o comportamento conhecido ou presenciado pelo docente, pode o DT ou PTT aplicar
as medidas disciplinares corretivas julgadas convenientes e/ou propor a aplicação de medidas
disciplinares sancionatórias;
(6) Face à gravidade da infração disciplinar podem também propor, com a devida fundamentação, a
aplicação de medidas disciplinares sancionatórias;
(7) Quaisquer medidas disciplinares aplicadas e/ou propostas devem ser comunicadas da forma mais
expedita e atempada possível ao DT/PTT, sendo desta dado conhecimento imediato ao PEE e
comunicada ao Corpo de Alunos. Das medidas disciplinares aplicadas em sede da competência do
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

Corpo de Alunos é dado conhecimento ao DT pelo Comandante de Companhia ou ao PTT pelo 2ª
Comandante do Corpo de Alunos.
Dos Comandantes de Companhia
Os Comandantes de Companhia têm competência disciplinar para aplicar qualquer medida disciplinar
corretiva prevista (exceto a de condicionamento no acesso a certos espaços do Colégio Militar que
deve ser proposta ao Comandante de Corpo de Alunos) e medidas disciplinares sancionatórias até à
Suspensão de Frequência de 2 dias úteis (inclusive), podendo ainda propor a Suspensão de 3 a 12 dias
dias ou Transferência de Escola.
Do 2º Comandante do Corpo de Alunos.
Tem competência disciplinar para aplicar qualquer medida disciplinar corretiva prevista e medidas
disciplinares sancionatórias, até à Suspensão de Frequência de 3 dias úteis (inclusive), podendo propor
a Suspensão de 4 a 12 dias ou Transferência de Escola.
Do Comandante do Corpo de Alunos
O Comandante do Corpo de Alunos tem competência disciplinar para aplicar qualquer medida
disciplinar corretiva prevista e medidas disciplinares sancionatórias, até Suspensão de Frequência de
Escola até 5 dias úteis (inclusive), podendo propor a Suspensão de 6 a 12 dias ou Transferência de
Escola.
Obs: O Comandante de Corpo de Alunos assegurará que é dado conhecimento ao Coordenador
Pedagógico do exercício das ações disciplinares decorrentes das participações ocorridas em sede de
Serviço Escolar, bem como daquelas que ocorrerem exclusivamente em sede de Corpo de Alunos.
Do Subdiretor
O Subdiretor tem competência disciplinar para aplicar qualquer medida disciplinar corretiva prevista e
medidas disciplinares sancionatórias até à Suspensão de Frequência de 8 dias úteis (inclusive), podendo
propor a Suspensão de 9 a 12 dias ou Transferência de Escola.
Do Exmo. Diretor
O Exmo. Diretor tem competência disciplinar para aplicar qualquer medida disciplinar, tanto corretiva
como sancionatória, sendo que as medidas disciplinares sancionatórias de Suspensão de Frequência
de 9 a 12 dias úteis e de Transferência de Escola são da sua exclusiva competência.
No exercício das suas competências disciplinares, todas as entidades podem avocaras medidas
disciplinares sancionatórias de inferior gravidade.

12. Consequências da aplicação de Medidas Disciplinares
a. Consequências diretas gerais
As previstas no número 6. do presente capítulo, designadamente a aplicação cumulativa das medidas
corretivas com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.
b. Consequências acessórias
Nas situações em que a matéria disciplinar seja de especial complexidade, o Conselho de Turma
Disciplinar ou Conselho de Docentes podem ser convocados.
13. Execução das Ações Disciplinares
a. Compete aos Oficiais do Corpo de Alunos ou aos Docentes, de acordo com a situação, o
acompanhamento do Aluno na execução da medida disciplinar a que foi sujeito, devendo articular a
sua atuação com os PEE e com os Docentes da turma, em função das necessidades educativas
identificadas, e de forma a assegurar a corresponsabilidade de todos os intervenientes nos efeitos
educativos da medida;
b. No Batalhão Colegial:
(1) O Aluno a quem foi aplicada uma das medidas disciplinares previstas neste GAl, apresenta-se
diariamente, após o horário letivo, no átrio do Gabinete do Oficial de Dia, com início no dia do
lançamento da respetiva medida disciplinar em Mapa Diário da respetiva Companhia;
(2) A apresentação referida na alínea anterior será enquadrada pelo Aluno de Dia à Companhia
respetiva;
(3) O Corpo de Alunos, através das suas Companhias, informa o Serviço Escolar dos Alunos punidos e
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(4)

(5)

(6)

(7)

do período da punição para divulgação aos docentes respetivos;
A realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial realiza-se sempre sob
supervisão de um docente, militar ou funcionário e sempre que possível com o enquadramento
do Aluno de Dia à Companhia respetiva;
Para a realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial em assuntos de
natureza escolar junto do Corpo Docente, atender-se-á ao seguinte:
(a) O Aluno é responsável no final de cada aula, junto do respetivo professor, por apagar o
quadro e verificar o estado de arrumação da sala;
(b) Ao último tempo escolar, enquadrado pelos Assistentes Operacionais, o Aluno é responsável
por verificar o estado de limpeza da sala de aula do respetivo ano a que pertence e dos gerais
dessas mesmas salas;
(c) Para além destas, o Aluno fica obrigado a executar prontamente todas as tarefas de apoio
propostas pelos respetivos docentes a cada tempo escolar;
No que se refere à execução de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial, após
horário escolar, o regime é o seguinte:
(a) A responsabilidade pela realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade
Colegial, após horário escolar, é do Oficial de Dia em coordenação com o Corpo de Alunos;
(b) Os Alunos no cumprimento dessas medidas disciplinares devem estar sempre
supervisionados por militares ou vigilantes de serviço, e enquadrados pelos Alunos de Dia às
respetivas Companhias;
No âmbito da realização de tarefas e atividades de integração na Comunidade Colegial, cabe ao
Oficial de Dia, de acordo com as circunstâncias e após coordenação com o Comando do Corpo de
Alunos, atribuir as tarefas inopinadas que possam surgir registando esses factos em relatório.

14. Difusão das Ações Disciplinares
a. Compete ao Corpo de Alunos, dar conhecimento das ações disciplinares da sua competência ao Aluno
e ao PEE, sendo que o conhecimento da medida estará disponível na Plataforma de Gestão Escolar;
b. A nota da ação disciplinar é enviada ao PEE pelo método mais expedito, devendo ser comprovado o
conhecimento da ação disciplinar pelo PEE;
c. As Menções de Apreço de Referência Elogiosa ou Louvor são publicadas em Ordem de Serviço,
averbando-se no respetivo processo individual do Aluno a identificação do autor do ato decisório, data
em que o mesmo foi proferido e fundamentação de tal decisão;
d. As medidas disciplinares sancionatórias de Repreensão, Repreensão Agravada, Suspensão de
Frequência até 2 dias úteis, Suspensão de Frequência entre 3 e 5 dias úteis, Suspensão de Frequência
entre 6 e 12 dias úteis e Transferência de Escola são publicadas em Ordem de Serviço, averbando-se
no respetivo processo individual do Aluno a identificação do autor do ato decisório, data em que o
mesmo foi proferido e fundamentação de tal decisão;
e. O Coordenador Pedagógico e o Comandante de Corpo de Alunos são responsáveis pela adequada
fluidez do processo de conhecimento e exercício da ação disciplinar entre as suas cadeias funcionais,
nomeadamente no que se refere à conclusão de procedimentos e adoção de medidas disciplinares
propostas.
15. Avaliação de comportamento
a. 1º ciclo
(1) Em cada período escolar, a avaliação dos parâmetros pelo 2º Comandante do Corpo de Alunos,
baseada na avaliação obrigatória dos PTT, nas ações disciplinares obtidas, na postura e no
comportamento demonstrados pelo Aluno ao longo do período escolar, corresponderá a uma
classificação a ser proposta ao Conselho de Docentes;
(2) Tal proposta integra ainda informações de comportamento de carácter obrigatório dos
Professores das AEC, bem como dos Assistentes Operacionais, as quais devem ser entregues aos
PTT;
(3) No âmbito da avaliação contínua da conduta dos Alunos, haverá, na última semana de cada
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b.

período escolar, uma reunião entre o 2º Comandante de Corpo de Alunos e os PTT. Na reunião,
são estabelecidos consensos sobre a classificação de Comportamento a ser proposta em Conselho
de Docentes;
(4) As medidas disciplinares aplicadas aos Alunos constituem fatores que influenciam, de forma
positiva ou negativa, a classificação de Comportamento;
(5) A classificação resulta da avaliação dos seguintes parâmetros:
(a) Pontualidade;
(b) Aprumo e atavio;
(c) Civilidade;
(d) Aplicação;
(e) Honestidade;
(f) Camaradagem;
(g) Sentido das responsabilidades.
(6) Critérios de avaliação de parâmetros:
Tendo em conta a idade e especial momento de aprendizagem dos Alunos do 1º Ciclo, a
classificação não corresponderá a um valor quantificável de 0 a 20 pontos. No entanto, existindo
apreciação significativa, positiva ou negativa, merecedora de referência, os critérios de avaliação
devem ser aplicados, sendo a base da classificação a atribuir:
(a) Nível 5: cumpre exemplarmente e em todas as situações;
(b) Nível 4: cumpre com rigor e na generalidade das situações;
(c) Nível 3: cumpre com normalidade e na maioria das situações;
(d) Nível 2: não cumpre na maioria das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma irregular;
(e) Nível 1: não cumpre na generalidade das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma
deficiente.
(7) Graus de classificação de comportamento:
(a) Muito Bom (MB);
(b) Bom (B);
(c) Suficiente (S);
(d) Insuficiente (InSuf);
(e) Muito Insuficiente (MI).
Batalhão Colegial:
(1) Em cada período escolar, a avaliação de comportamento é composta por duas classificações
qualitativas e independentes, definidas em graus, propostas ao Conselho de Turma de Avaliação
de acordo com o processo adiante referido:
(a) Grau de Classificação de Comportamento do Corpo Docente;
(b) Grau de Classificação de Comportamento do Corpo de Alunos.
(2) Os Graus de Classificação de Comportamento correspondentes às classificações obtidas de 0 a 20
pontos, arredondadas às centésimas, são os seguintes:
(a) Muito Bom (MB) – 18 a 20 pontos;
(b) Bom (B) – 14 a 17,99 pontos;
(c) Suficiente (S) – 10 a 13,99 pontos;
(d) Medíocre (Med) – 5 a 9,99 pontos;
(e) Mau (Mau) – 0 a 4,99 pontos.
(3) Para efeito da atribuição de recompensas e distinções, será tida em conta o Grau de Classificação
de Comportamento mais baixo.
(4) A classificação de comportamento do Corpo Docente é a média aritmética das classificações de
comportamento de cada disciplina, avaliados os parâmetros definidos por cada Grupo Disciplinar
(GD), com base nos seguintes critérios:
(a) Nível 5: cumpre exemplarmente e em todas as situações;
(b) Nível 4: cumpre com rigor e na generalidade das situações;
(c) Nível 3: cumpre com normalidade e na maioria das situações;
(d) Nível 2: não cumpre na maioria das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma irregular;
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(e) Nível 1: não cumpre na generalidade das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma
deficiente;
(f) Sendo calculada do seguinte modo:
1. Cada docente emite uma classificação de acordo com a avaliação dos parâmetros
definidos pelo GD respetivo, dando conhecimento ao DT;
2. O DT calcula a média aritmética das classificações de cada disciplina que corresponderá
a um Grau de Classificação de Comportamento do Corpo Docente;
3. O Grau de Classificação de Comportamento do Corpo Docente reporta-se ao período em
avaliação, considera o comportamento exclusivamente em ambiente escolar, não
dispensando, em cada disciplina, a ponderação, evolutiva ou regressiva das atitudes
ocorridas ao longo do ano.
(5) A classificação de comportamento do Corpo de Alunos baseia-se na avaliação de parâmetros,
avaliação pelos Alunos Graduados dos Alunos Não Graduados e regime disciplinar:
(a) Parâmetros:
1. Gerais:
a. Pontualidade;
b. Aprumo e atavio;
c. Civilidade;
d. Aplicação;
e. Honestidade;
f. Camaradagem;
g. Sentido das responsabilidades.
2. Específicos para os Alunos Graduados:
a. Aceitação da mentoria do adulto;
b. Senso e ponderação;
c. Autodomínio e sentido da disciplina;
d. Capacidade de comunicação;
e. Iniciativa;
f. Assertividade;
g. Capacidade de Comando.
3. Os parâmetros são avaliados com base nos seguintes critérios:
a. Nível 5: cumpre exemplarmente e em todas as situações;
b. Nível 4: cumpre com rigor e na generalidade das situações;
c. Nível 3: cumpre com normalidade e na maioria das situações;
d. Nível 2: não cumpre na maioria das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma
irregular;
e. Nível 1: não cumpre na generalidade das situações e, quando cumpre, fá-lo de forma
deficiente.
(b) É calculada do seguinte modo:
1. Valorização de cada fator:
a. Parâmetros:
1. Alunos Não Graduados – máximo de 6 pontos;
2. Alunos Graduados – máximo de 8 pontos.
b. Avaliação pelos Alunos Graduados relativa dos Alunos não Graduados – máximo
de 2 pontos;
c. Regime disciplinar – máximo de 12 pontos, iniciando o período com 8 pontos, a que
são aumentados ou retirados pontos, da seguinte forma:
1. Citação: + 1 PC;
2. Referência Elogiosa: + 3 PC;
3. Louvor: + 5 PC.
4. A Repreensão Simples: – 1 PC;
5. A Repreensão Agravada: – 3 PC;
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b.

c.
d.
e.

f.

6. A Suspensão de Frequência de 1 dia útil: – 5 PC.
2. A avaliação dos parâmetros e regime disciplinar pelo Oficial Comandante de Companhia
e pelos Alunos Graduados dos Alunos não Graduados, corresponderá a um Grau de
Classificação de Comportamento a ser proposta ao Conselho de Turma de Avaliação;
3. O Grau de Classificação de Comportamento do Corpo de Alunos reporta-se ao período
em avaliação e considera a análise referida, não dispensando a ponderação, evolutiva
ou regressiva das atitudes ocorridas ao longo do ano.
Face às propostas de classificação de comportamento, pode qualquer membro do Conselho de Turma
de Avaliação/Docentes pronunciar-se quanto à classificação merecida por cada Aluno, podendo
sugerir, nesse momento e com o devido fundamento, qualquer alteração à proposta de classificação
de Comportamento;
No caso de não ser estabelecido o consenso, a decisão final sobre a classificação em Comportamento
é obtida por votação;
As classificações de comportamento podem ficar pendentes da conclusão de Processo Disciplinar ou
quando, por despacho fundamentado, o Exmo. Diretor do Colégio o determinar;
As classificações de comportamento referentes ao 3º período para os Alunos em ano de exames e/ou
provas finais promovidas pelo Ministério da Educação são consideradas como provisórias até à afixação
das pautas, data em que são consideradas como definitivas.
Revisão dos resultados das classificações em comportamento
(1) As classificações em comportamento de um Aluno podem ser objeto de um pedido de revisão no
final do 3º período, devidamente fundamentado e cumprindo os preceitos legais, dirigido pelo
respetivo PEE ao Exmo. Diretor do Colégio Militar, no prazo de três dias úteis a contar da data de
afixação das pautas (nos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário). Os requerimentos recebidos depois
de expirado o prazo fixado para as reclamações, bem como os que não estiverem fundamentados,
serão liminarmente indeferidos;
(2) Excecionalmente, a avaliação de um segundo MAU/Muito Insuficiente, implicando o abate do
Aluno ao CM no final do 1º ou 2º Período, poderá ser objeto de revisão imediata nos termos gerais
definidos nos termos da alínea anterior;
(3) Caso o pedido de revisão apresentado cumpra todos os quesitos legais e esteja devidamente
sustentado e fundamentado, o Exmo. Diretor do Colégio Militar, ouvido o Subdiretor, o
Comandante do Corpo de Alunos, o 2º Comandante do Corpo de Alunos, o Coordenador
Pedagógico, o Diretor de Ciclo e o PTT/DT, procederá à análise do mesmo com base em todos os
documentos e informações relevantes para o efeito, e por despacho fundamentado, toma uma
decisão no prazo de cinco dias úteis após a receção do pedido de reapreciação, que pode
confirmar ou modificar a classificação inicial;
(4) Da decisão tomada nos termos das alíneas anteriores, que se constitui como definitiva, o Colégio
Militar através do Serviço Escolar notifica o PEE por carta registada com aviso de receção, no prazo
de cinco dias úteis;
(5) Da decisão não cabe qualquer outra forma de impugnação administrativa.

16. Consequências da atribuição da Classificação de Mau/Muito Insuficiente e Medíocre/Insuficiente a
comportamento
a. A atribuição da classificação de Mau ou Muito Insuficiente será comunicada formalmente aos PEE;
b. O Aluno que durante o seu percurso escolar no CM obtenha pela segunda vez, em cada área de
avaliação de comportamento independente (Corpo Docente e Corpo de Alunos), a classificação de Mau
ou Muito Insuficiente será abatido ao efetivo do CM e, consequentemente, será sujeito a Transferência
de Escola;
c. No final do ano letivo, após análise em Conselho de Turma Disciplinar, será proposta ao Conselho
Pedagógico a não renovação de matrícula dos Alunos que obtenham a classificação de Medíocre em
ambas as classificações de comportamento;
d. A atribuição de Medíocre na classificação de comportamento do Corpo de Alunos poderá implicar a
inibição do Aluno poder optar pelo regime de internato;
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e.

f.

Quando, em cada área de avaliação independente (Corpo Docente e Corpo de Alunos), seja atribuída
a 3ª (terceira) classificação de Medíocre/Insuficiente, a classificação é alterada para Mau/Muito
Insuficiente com menção em pauta;
Considera-se, para este efeito, as classificações de comportamento atribuídas aos Alunos nas reuniões
de final de cada período.

17. Casos omissos
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação destas normas são resolvidos por despacho do Exmo. Diretor,
ouvido o Conselho Pedagógico e/ou o Conselho de Turma/Conselho de Docentes, quando se revele
necessário, depois de submetidos a apreciação superior.
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III.

RECOMPENSAS E DISTINÇÕES1

1. Atribuídas no final de cada um dos três períodos letivos
a. Quadro de Honra
(1) No final de cada um dos três períodos letivos figuram no Quadro de Honra do Colégio Militar os
Alunos que, cumulativamente, se enquadrem nas condições discriminadas:
(a) Comportamento: obtenham a menção de Bom ou Muito Bom no final de cada período.
(b) Aproveitamento:
1. 1º Ciclo:
a. Os Alunos dos 1º e 2º, anos que obtiveram Muito Bom a Matemática, Português e
Estudo do Meio, não sendo contempladas as áreas das Expressões e das AEC;
b. Os Alunos dos 3º e 4º anos que obtiveram Muito Bom a Matemática, Português,
Estudo do Meio e Inglês, não sendo contempladas as áreas das Expressões e das
AEC.
2. 2º e 3º Ciclos - não obtenham nenhuma classificação inferior a 120,00 pontos,
classificação inferior a Suficiente nas disciplinas de Oferta Curricular Complementar (de
avaliação qualitativa) no final de cada período, com média das disciplinas com avaliação
quantitativa igual ou superior a 155,00 pontos;
3. Ensino Secundário - não obtenham nenhuma classificação inferior a 12,00 valores no
final de cada período, com média das disciplinas com avaliação quantitativa igual ou
superior a 15,5 valores;
4. A publicação do Quadro de Honra é da responsabilidade do Serviço Escolar, devendo ser
afixado nos locais determinados antes do início do período seguinte.
(2) Aos Alunos que figurem no Quadro de Honra será garantida prioridade na atribuição de vagas para
os programas de férias no CM (Luz) e na Feitoria, atribuição de brindes/ofertas desportivas
exteriores (ex.: acesso a espetáculos culturais e desportivos), seleção para representação do
Colégio em ações no exterior ou participação em programas promovidos em conjunto com outras
entidades e, quando aplicável, prioridade na atribuição de vagas no regime de internato;
(3) Os Alunos do Ensino Secundário que não obtenham nenhuma classificação inferior a 12,00 valores
no final de cada período e cuja média das disciplinas com avaliação quantitativa – exceto Instrução
Militar, Educação Física e Religião e Moral – seja igual ou superior a 15,5 valores, encontram-se
dispensados dos Estudos Gerais, existindo para tal, autorização tácita dos PEE.
b. Descontos adicionais de mensalidade:
Haverá lugar a desconto na mensalidade, com bonificações, durante os meses completos do período
letivo seguinte à publicação das classificações escolares em que o Aluno do 2ª e 3ª Ciclos e Ensino
Secundário mantenha as seguintes médias:
(a) De 2% = Média das disciplinas literárias com avaliação quantitativa igual ou superior a 170,00
pontos ou 17,00 valores, média das disciplinas físicas igual ou superior a 160,00 pontos ou
16,00 valores e nota de comportamento de BOM ou MUITO BOM, sem arredondamentos;
(b) De 5% = Média das disciplinas literárias com avaliação quantitativa igual ou superior a 180,00
pontos ou 180,00 valores, média das disciplinas físicas igual ou superior a 160,00 pontos ou
16,00 valores e nota de comportamento de BOM ou MUITO BOM, sem arredondamentos;
(c) De 10% = Média das disciplinas literárias com avaliação quantitativa igual ou superior a
190,00 pontos ou 19,00 valores, média das disciplinas físicas igual ou superior a 160,00 pontos
ou 16,00 valores e nota de comportamento de BOM ou MUITO BOM, sem arredondamentos.
2. Prémio Prestação Colegial – 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário
É atribuído no 1.º e 2.º períodos letivos e entregue no início dos 2.º e 3.º períodos letivos. Destina-se ao
1

O CM reserva-se no direito de revogar, até à sua imposição pública, a atribuição de qualquer recompensa ou distinção prevista no presente capítulo, nos casos em que o
agraciado, mesmo depois de abatido ao Batalhão Colegial, cometer qualquer ato ilícito e reprovável no exercício da sua conduta como cidadão e que possa colocar em causa
o bom nome e a imagem do CM.
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melhor Aluno, de cada ano de escolaridade, que obtenha média não arredondada mais elevada, por pontos
(ensino básico) ou valores (ensino secundário), de todas as áreas curriculares/disciplinas com avaliação
quantitativa.
Critérios de desempate
a. Em caso de empate considera-se a média não arredondada, por pontos ou valores, das áreas
curriculares/disciplinas obrigatórias da componente literária;
b. Mantendo-se o empate, o prémio será atribuído ao Aluno que obtiver o somatório quantitativo mais
elevado, por pontos ou valores, das áreas curriculares/disciplinas da componente física;
c. Prevalecendo o empate, o prémio será atribuído ao Aluno que tiver obtido a menção de
Comportamento mais elevada;
d. Perante novo empate, o prémio será atribuído ao Aluno que:
(1) Frequentando o ensino básico, tiver obtido o somatório quantitativo mais elevado, por pontos,
nas áreas curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física;
(2) Frequentando o Ensino Secundário, tiver obtido o somatório quantitativo mais elevado, por
pontos, nas duas melhores disciplinas da Formação Específica;
(3) A nomeação é da responsabilidade do Serviço Escolar, devendo ser publicada em Ordem de
Serviço, no início do período letivo imediato e afixado nos locais determinados até à véspera do
início do período seguinte.
3. Entregues na Cerimónia de Abertura Solene do Ano Letivo
No final do 3º período letivo são atribuídos os prémios aos Alunos cujas avaliações respeitem as condições
abaixo referidas. O somatório para atribuição das medalhas não está sujeito a arredondamentos:
a. Instituídos pelo Colégio Militar
(1) Prémio de Excelência – Deverá ser proposto aos Alunos do 4º ano que concluíram o 1º Ciclo, com
4 anos letivos no Colégio Militar, com a classificação final de Muito Bom a Matemática, Português,
Estudo do Meio e Inglês nos 3 períodos do 4º ano. Nos restantes períodos do percurso do 1º Ciclo
não será admitida qualquer classificação inferior a Bom, sendo que no agregado não poderão ter
mais que 3 classificações de Bom. A classificação a comportamento deverá ser de Muito Bom em
todos os períodos do 4º ano, não podendo ter nenhuma nota inferior a Bom no comportamento
em qualquer dos períodos dos anos letivos anteriores.
(2) Prémio de Mérito - Deverá ser proposto aos Alunos do 4º ano que concluíram o 1º ciclo, com 4
anos letivos no Colégio Militar, com a classificação final de Muito Bom a Matemática e Português
nos 3 períodos do 4º ano, não sendo admitida classificação inferior a Bom a Estudo do Meio e
Inglês. A classificação a comportamento deverá ser um Muito Bom em todos os períodos do 4º
ano, não podendo ter nenhuma nota inferior a Bom no comportamento em qualquer dos períodos
dos anos letivos anteriores.
Nota: os prémios de excelência e mérito serão propostos pelos professores titulares de turma ao
Conselho de Docentes e posteriormente ao Conselho Pedagógico, onde serão aprovados.
(3) Medalha "Fundador do Colégio Militar"
Em homenagem ao Fundador do Colégio Militar, destina-se a distinguir Alunos do 12º ano que
pela conduta mantida ao longo da sua permanência no Colégio, tenham demonstrado possuir, em
elevado grau, os atributos de carácter que melhor correspondam aos princípios educativos do
Colégio e melhores garantias ofereçam de dar testemunho do espírito e missão educativa do
Colégio Militar.
Os Alunos terão de obter em todos os períodos já frequentados no Colégio comportamento igual
ou superior a Bom; classificação igual ou superior a 14 valores em Instrução Militar em todos os
períodos do Ensino Secundário; e aproveitamento em todas as disciplinas do curso já
frequentadas.
(4) Medalhas de Ouro e de Prata de Aplicação Literária e Medalhas de Ouro e de Prata de Aptidão
Militar e Física
As Medalhas destinam-se a Alunos dos 5.º ao 12.º ano cujas avaliações se enquadrem nas
condições gerais e específicas discriminadas em seguida.
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b.

(a) Condições gerais
1. Relativamente ao Comportamento, obter a menção de Bom ou Muito Bom no final do
3º período e, nos dois momentos de avaliação anteriores (Avaliação Final dos 1.º e 2º
períodos) obter apenas uma classificação de Suficiente, mas nunca de Medíocre ou Mau.
2. Relativamente ao Aproveitamento:
a. No Ensino Básico
Nenhuma das classificações atribuídas até ao final do 3º período poderá ser
inferior a 120,00 pontos e classificação inferior a Suficiente nas disciplinas de
Oferta Complementar Curricular para a Medalha de Ouro e 100,00 pontos para
a Medalha de Prata;
Nenhuma das classificações atribuídas no 3º Período, na área respetiva, poderá
ser inferior a 120,00 pontos e classificação inferior a Bom nas disciplinas de
Oferta Complementar Curricular;
Para os alunos do 9º ano, com proposta de atribuição de medalha de aplicação
literária, nenhuma das classificações obtidas nas provas finais de ciclo poderá
ser inferior a nível 4.
b. No Ensino Secundário
Nenhuma das classificações atribuídas até ao final do 3º período poderá ser
inferior a 12,00 valores para a Medalha de Ouro e 10,00 valores Medalha de
Prata;
Nenhuma das classificações atribuídas no 3º Período, na área respetiva, poderá
ser inferior a 12,00 valores;
Para os alunos dos 11º e 12º anos, com proposta de atribuição de medalha de
aplicação literária, nenhuma das classificações obtidas nos exames poderá ser
inferior a 12,00 valores.
(b) Ficam excluídos das condições de atribuição de recompensas e distinções todos os Alunos
que:
1. Anulem a matrícula no decurso do ano letivo a que se reporta o respetivo prémio;
2. Sejam externos numa disciplina do seu curso ou que não tenham obtido alguma
classificação numa das disciplinas em que está matriculado. Não se considera se for por
motivo de doença do aluno ou do docente;
3. No caso das Medalhas de Aptidão Militar e Física, ficam excluídos os Alunos que não
frequentem pelo menos uma das disciplinas curriculares da área militar e de educação
física, mesmo que por doença.
(c) Condições específicas
No final do 3.º período letivo são atribuídas medalhas aos Alunos cujas avaliações respeitem:
1. Medalha de Ouro de Aplicação Literária e de Aptidão Militar e Física
a. Ensino Básico = Média aritmética das disciplinas com avaliação quantitativa igual
ou superior a 180,00 pontos;
b. Ensino Secundário = Média aritmética das disciplinas com avaliação quantitativa
igual ou superior a 18,00 valores.
2. Medalha de Prata de Aplicação Literária e de Aptidão Militar e Física
c. Ensino Básico = Média aritmética das disciplinas com avaliação quantitativa igual
ou superior a 160;
d. Ensino Secundário = Média aritmética das disciplinas com avaliação quantitativa
igual ou superior a 16,00.
Instituído pela Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar
Prémio “General LUÍS AUGUSTO PIMENTEL PINTO”, em homenagem ao Fundador da Associação
Filantrópica dos Alunos do Real Colégio Militar.
Destinado a agraciar o Aluno do 12.º ano, que tenha completado o Ensino Secundário, que, pela sua
força de caráter ancorada nos valores morais da solidariedade, bem como pela trajetória colegial
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

alicerçada em atitude, comportamento, vivência e ações que revelem elevada camaradagem,
generosidade, fraternidade e ajuda desinteressada, mais se aproxime dos princípios preconizados e
definidos pela Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar.
Instituído pela Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar
Prémio "General JAIME BANAZOL"
Destinado ao Aluno do 11.º ano, que tenha completado o 11º ano, que melhor tenha contribuído para
a formação e a educação dos Alunos sob a sua responsabilidade, através do Exemplo, da
Camaradagem, do Espírito de Solidariedade e da Ação Direta.
Instituído pelo Rotary Clube da Portela, Prémio “Rotary Camaradagem Colegial”
Destinado ao Aluno do 10.º ano, que tenha completado o 10º ano, que mais se tenha distinguido,
através do Exemplo, Camaradagem, Espírito de Solidariedade e Ação Direta.
Instituídos pelas representações diplomáticas em Portugal
(1) Prémio "Adido do Exército do Brasil"
Destinado ao Aluno do 11.º ano com melhor média nas disciplinas de Português e História
A/História B, e que tenha obtido aproveitamento a Instrução Militar.
(2) Prémio "Embaixada de França"
Destinado aos melhores Alunos do 9º e 11º anos (CFD) na disciplina de Francês
(3) Prémio "Adido Militar dos Estados Unidos da América"
Destinado ao melhor Aluno do 11.º ano na disciplina de Inglês (CFD).
Prémio Coronel Brandeiro
Destinado ao Aluno do 12.º ano com melhor média de candidatura ao ensino superior desde que tenha
obtido pelo menos a classificação de “Bom” a comportamento, no 3º Período.
Instituído por disposição testamentária
Prémio "Dr. MONTENEGRO MIGUEL"
Destinado ao melhor Aluno do 11.º ano na disciplina de Filosofia (CFD).
Instituído por outras entidades
Prémio Afonso Henriques – Patrono do Exército
(1) Destinado a contemplar o Aluno que obtenha a melhor média na classificação interna nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, no final do Ensino Básico;
(2) Destinado a contemplar o Aluno que obtenha a melhor classificação final nas disciplinas de
Matemática (média do 10º e 11º ano) e Física e Química A (CFD), no Ensino Secundário;
(3) Os Alunos contemplados devem ter comportamento igual ou superior a Bom e classificação igual
ou superior a 140 pontos nas disciplinas consideradas do Ensino Básico e 14 valores nas disciplinas
consideradas do Ensino Secundário.
Instituído pela Sociedade Portuguesa de Matemática
Prémio Aniceto Monteiro
Destinado a contemplar o Aluno que obtenha a melhor média na classificação interna na disciplina de
Matemática.

4. Entregues na Cerimónia Comemorativa do Aniversário da Fundação do Colégio Militar
a. Instituídos pela Direção de Educação
(1) Prémio "Educação Física"
Destinado ao Aluno, em regra dos dois últimos anos, que melhor tenha correspondido aos
parâmetros de avaliação em Educação Física, a par de notável dedicação e empenho pela
atividade, nomeadamente em competições e representações exteriores.
(2) Prémio “Esgrima"
Destinado ao Aluno, em regra dos dois últimos anos, que pertença à Atividade de Complemento
Curricular de Esgrima, que tenha representado o Colégio Militar, a par de notável dedicação e
empenho pela atividade, nomeadamente em treinos, competições e representações exteriores,
durante os dois anos letivos anteriores e durante o 1º período do ano letivo a que se refere o
prémio. Este prémio só pode ser atribuído uma vez a cada aluno, com os seguintes parâmetros de
seleção:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

b.

Participação no âmbito do Desporto Federado, em representação do CM: 1 Ponto
Participação em provas militares: 1 Ponto
Participação em provas internacionais em representação de Portugal: 2 Pontos
Participação no âmbito do Desporto Escolar em representação do CM: 1 Ponto
Classificação atribuída pelo Mestre em relação ao empenho e dedicação dos três alunos que
mais se destacaram nos treinos/aulas: 3 Pontos ao aluno que mais se destacou, 2 Pontos e 1
Ponto, respetivamente.
(f) Classificação relativa obtidas nas provas, em representação do CM (no máximo aos 5
melhores classificados/as; no caso de participarem menos de 5 alunos, o número máximo de
pontos será igual ao total de participantes do CM):
1. + 5 Pontos (melhor classificado/a);
2. + 4 Pontos (2º melhor classificado);
3. + 3 Pontos (3º melhor classificado);
4. + 2 Pontos (4º melhor classificado);
5. + 1 Ponto (5º melhor classificado).
(3) Prémio "Equitação"
Destinado ao Aluno, em regra dos dois últimos anos, que pertença à Atividade de Complemento
Curricular de Equitação, que tenha representado o Colégio Militar, a par de notável dedicação e
empenho pela atividade, nomeadamente em treinos, competições e representações exteriores,
durante os dois anos letivos anteriores e durante o 1º período do ano letivo a que se refere o
prémio, sendo atribuído uma vez a cada aluno.
Parâmetros de seleção:
Participação em provas do Calendário da Federação Equestre Portuguesa, em representação do
CM: 1 Ponto
Participação em provas militares: 2 Pontos
Participação em provas internacionais em representação de Portugal: 2 Pontos
Participação no âmbito do Desporto Escolar em representação do CM: 1 Ponto
Participação em provas internas: 2 Pontos
Pertencer à Escolta a Cavalo: 5 Pontos
Classificação atribuída pelo Mestre em relação ao empenho e dedicação dos três alunos que mais
se destacaram nos treinos/aulas: 3 Pontos ao aluno que mais se destacou, 2 Pontos e 1 Ponto,
respetivamente.
Classificação relativa obtidas nas provas, em representação do CM (no máximo aos 5 melhores
classificados; no caso de participarem menos de 5 alunos, o número máximo de pontos será igual
ao total de participantes):
+ 5 Pontos (melhor classificado),
+ 4 Pontos (2º melhor classificado),
+ 3 Pontos (3º melhor classificado),
+ 2 Pontos (4º melhor classificado),
+ 1 Ponto (5º melhor classificado).
Instituído pelo Colégio Militar
Prémio “Instrução Militar”
Destinado ao Aluno do 12.º ano que obtenha a melhor média a Instrução Militar ao longo do ensino
secundário, a par de comportamento igual ou superior a Bom em todos os períodos letivos.
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IV.

NORMAS DE AVALIAÇÃO, ASSIDUIDADE E TRANSIÇÃO DE ANO ESCOLAR

1. Ensino Básico
a. 1º Ciclo
(1) A avaliação incide sobre os conhecimentos, objetivos curriculares e conteúdos definidos por cada
programa oficial das diversas áreas curriculares de cada ciclo, com o objetivo de atingir as metas de
aprendizagem previstas para cada disciplina, de acordo com o estipulado no Decreto de Lei nº
139/2012, de 5 de julho, e atualizado pelo Despacho Normativo n.º 17/2016, de 4 de abril.
(2) As aprendizagens ligadas a componentes do currículo transversal ou de natureza instrumental,
nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão da língua
portuguesa ou da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de
avaliação em todas as áreas curriculares.
(3) Avaliação Sumativa Interna
(a) A avaliação dos alunos no 1º Ciclo, é descritiva e qualitativa mediante o registo de avaliação
trimestral e registada no final de cada período letivo. Nos registos de avaliação trimestral usase a terminologia qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e Muito
Insuficiente;
(b) Os critérios gerais de avaliação definidos e aprovados em Conselho Pedagógico para o 1.º ciclo
ao nível dos conhecimentos, capacidades e atitudes são os seguintes:
1. Domínio Sócio - Afetivo/Comportamental: 20 %;
2. Domínio Cognitivo (Competências/Conhecimentos): 80 %.
(4) Transição para o 2º Ciclo
(a) O Colégio Militar, em regra, garante a continuidade escolar do 1º Ciclo para o 2º Ciclo do
Ensino Básico, por proposta individualizada do Conselho de Docentes do 1º Ciclo;
(b) Situações de exceção devidamente fundamentadas em Conselho de Docentes, serão alvo de
análise individual;
(c) Os alunos admitidos a partir do ano letivo 2017/2018 realizam todas as provas do concurso
de admissão e, sendo considerados aprovados, têm preferência nas vagas;
(d) Independentemente do ano de entrada, mediante proposta fundamentada do Corpo de
Alunos, em coordenação com a coordenação pedagógica, o Aluno do 4º ano poderá ser
submetido a avaliação clínica, física ou outra considerada potencialmente condicionante da
possibilidade de transição para o BatCol, mediante despacho do Exmo. Diretor.
b. 2º e 3º Ciclos
Menção de “Não transitou” ou “Não aprovado”:
(1) Se obtém classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas;
(2) No final de cada um dos ciclos o aluno obtém, ainda, a menção de Não Aprovado se a classificação
for inferior a nível 3 nas disciplinas de Português e de Matemática cumulativamente;
(3) Caso excecional: se uma (ou mais) das três (ou mais) disciplinas for(em) disciplina(s) abrangida(s)
pelas especificidades da formação de matriz militar, ao abrigo do art.º 16º do Anexo (Estatuto dos
Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior do Exército) ao Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7
de julho, o aluno Não transita ou é Não Aprovado para o Colégio Militar sendo-lhe, no entanto,
aplicadas as normas definidas pelo Ministério da Educação para a transição de ano e matrícula
noutro estabelecimento de ensino, caso assim o deseje.
2. Ensino Secundário
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa
através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não
Aprovado, no final de cada ciclo.
a. Despacho normativo n.º 1-F/2016 5 de abril de 2016;
b. Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto;
c. Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho;
d. Os Alunos transitam de ano nos termos das normas estipuladas pelo Ministério da Educação para a
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generalidade dos estabelecimentos de ensino oficial;
e. O aluno do ensino secundário poderá anular a matrícula a qualquer disciplina desde que dentro do prazo
legal estabelecido para o efeito. Realizará posteriormente os exames nacionais ou provas de
equivalência à frequência de acordo com o calendário de exames do respetivo ano letivo e na condição
de autoproposto. Ao anular a matrícula o aluno adquire a condição de externo e tem de frequentar
obrigatoriamente a disciplina cuja matrícula anulou;
f. Aprovação, transição e progressão:
(1) A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou
superior a 10 valores;
(2) Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das
disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 valores;
(3) A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica -se sempre que a classificação
anual de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais
que duas disciplinas, sem prejuízo dos números seguintes;
(4) Caso excecional: se a terceira disciplina for disciplina abrangida pelas especificidades da formação
de matriz militar, ao do Anexo (Estatuto dos Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior do
Exército) ao Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho, o aluno Não transita ou é Não Aprovado para
o Colégio Militar sendo-lhe, no entanto, aplicadas as normas definidas pelo Ministério da Educação
para a transição de ano e matrícula noutro estabelecimento de ensino, caso assim o deseje;
(5) Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano
de estudo em que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, sido excluído por faltas
ou anulado a matrícula;
(6) Na transição do 11.º para o 12.º ano, para os efeitos previstos no n.º (3), são consideradas
igualmente as disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano;
(7) Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou
duas disciplinas, nos termos do n.º 3, progridem nesta(s) disciplina(s) desde que a(s)
classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 8 valores, sem prejuízo do disposto no número
seguinte;
(8) Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores
em dois anos curriculares consecutivos;
(9) Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte nos termos do n.º 3 não progridem
nas disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores;
(10) Para os efeitos previstos no n.º (3) não é considerada a disciplina de Educação Moral e Religiosa,
desde que frequentada com assiduidade;
(11) Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, no final do 10.º,
11.º ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma prova
especial de avaliação, elaborada a nível de escola, de acordo com a natureza da disciplina de
Educação Moral e Religiosa;
(12) A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa, nas situações referidas no número
anterior, verifica -se quando o aluno obtém uma classificação igual ou superior a 10 valores;
(13) Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição de disciplinas no seu plano de estudo,
nos termos legalmente previstos, as novas disciplinas passam a integrar o plano de estudo do aluno,
sendo consideradas para efeitos de transição de ano, de acordo com as condições estabelecidas no
presente artigo.
g. Condições especiais e restrições de matrícula (específicas para alunos do ensino secundário – a verificar
cumulativamente com o prescrito em 4.c.)
(1) Ao aluno que transita de ano com classificação igual a 9 ou 8 valores em uma ou duas disciplinas é
permitida a inscrição em todas as disciplinas do ano de escolaridade seguinte, incluindo aquela ou
aquelas em que obteve essas classificações, sem prejuízo do previsto no número seguinte;
(2) Não é autorizada a inscrição em disciplinas em que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10
valores em dois anos curriculares consecutivos;
(3) É autorizada a anulação de matrícula na disciplina de Educação Moral e Religiosa;
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(4) Aos alunos retidos, além da renovação da inscrição nas disciplinas em que não progrediram ou não
obtiveram aprovação, é ainda facultado inscrever-se, nesse ano, em disciplinas do mesmo ano de
escolaridade em que tenham progredido ou sido aprovados, para efeitos de melhoria de
classificação, a qual só será considerada quando for superior à já obtida;
(5) Aos alunos que transitem de ano não progredindo ou não obtendo aprovação em uma ou duas
disciplinas é autorizada a renovação da matrícula no ano curricular em que se verifica a não
progressão ou aprovação, de acordo com as possibilidades da escola.
3. Provas de Aferição, Provas Finais, Provas de Equivalência à Frequência e Exames Finais Nacionais.
Aplica-se o Regulamento e Legislação em vigor.
4. Matrículas
a. A matrícula é obrigatória em todos anos letivos e confere o estatuto de Aluno, o qual, para além dos
direitos e deveres consagrados na lei, designadamente no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, integra os
que estão contemplados no presente GAl;
b. No final do ano letivo, a renovação da matrícula para o ano seguinte, é feita presencialmente, e de
acordo com os prazos estabelecidos e comunicados;
c. O Colégio Militar reserva-se o direito de não aceitar o pedido de renovação da matrícula, nas seguintes
situações:
(1) Quando, após a atribuição da última classificação de comportamento do ano anterior, lhe for
aplicada uma medida disciplinar sancionatória que, pela aplicação do presente GAl, determinasse o
seu abate ao efetivo Colegial e a consequente Transferência de Escola;
(2) Constantes do nº 16 do Capítulo II, Consequências da atribuição da Classificação de Mau/Muito
Insuficiente e Medíocre/Insuficiente a comportamento;
(3) Por proposta fundamentada do Conselho de Docentes ou Conselho de Turma no final 3º período
do ano letivo anterior, designadamente em casos de incumprimento reiterado do RI ou GAl, por
parte do Aluno ou do PEE. Nestes casos, identificada uma potencial situação, devem ser, desde logo,
iniciados contatos formais com o PEE, de modo a elucidar o mesmo quanto aos efeitos que esta
reiteração pode implicar, à luz dos regulamentos em vigor. Confirmada a situação, deverá o PEE ser
informado no final do ano letivo, sendo os casos apreciados em Conselho de Turma Disciplinar e
homologados em Conselho Pedagógico;
(4) Quando não se encontrem saldados os compromissos financeiros assumidos com o CM.
d. Sempre que se verificar alteração dos dados biográficos dos Alunos, os respetivos PEE ficam obrigados a
comunicá-lo, por escrito, à Secretaria Escolar, através do Balcão de Atendimento ao Público (BAP).
5. Revisão dos resultados da avaliação escolar
e. As decisões decorrentes da avaliação escolar de um Aluno no 3.º período de um ano letivo podem ser
objeto de um pedido de revisão, devidamente fundamentado e cumprindo os preceitos legais, dirigido
pelo respetivo PEE ao Exmo. Diretor do Colégio Militar, no prazo de três dias úteis a contar da data de
afixação das pautas (Despacho normativo nº 1-F/2016, de 05 de Abril de 2016) e cinco dias úteis no
Ensino Secundário (Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto); os requerimentos recebidos depois de
expirado o prazo fixado, bem como os que não estiverem fundamentados, serão tacitamente
indeferidos;
f. Caso se considere que o documento apresentado cumpre todos os quesitos legais e está devidamente
sustentado e fundamentado, o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, reunirá
extraordinariamente, por convocatória do Coordenador Pedagógico, no prazo de cinco dias úteis após a
receção do pedido de reapreciação, procedendo à análise do mesmo, com base em todos os documentos
relevantes para o efeito, e toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial,
elaborando um relatório pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião;
g. No caso do 1.º ciclo, o Exmo. Diretor do Colégio Militar convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do
requerimento, uma reunião com o PTT para apreciação do pedido de revisão, podendo confirmar ou
modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório pormenorizado;
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h. Na apreciação do pedido de revisão a que se refere o número anterior, pode ser ouvido o conselho de
docentes;
i. A decisão referida nas alíneas b. e c., no prazo de cinco dias úteis, ser submetida à ratificação do Conselho
Pedagógico do Colégio, que emitirá um parecer instruído com base na documentação prevista na
legislação que enquadra cada um dos níveis de ensino;
j. Da decisão do Exmo. Diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao PEE, através de carta
registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data da receção
do pedido de revisão.
k. Da decisão do não cabe qualquer outra forma de impugnação administrativa.
6. Dever de assiduidade e efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas
a. Regime de faltas
(1) Frequência e assiduidade
(a) Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os Alunos
são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade;
(b) Os PEE são, igualmente, responsáveis pelo cumprimento dos deveres referidos na alínea
anterior;
(c) O dever de assiduidade e pontualidade implica para o Aluno a presença e a pontualidade na
sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material
didático ou equipamento necessários, de acordo com as orientações dos professores, bem
como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de
ensino;
(d) O controlo da assiduidade dos Alunos é obrigatório, nos termos em que é definida na alínea
anterior, em todas atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam
participar;
(e) Sem prejuízo do disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, as normas a adotar no controlo
da assiduidade, da justificação de faltas e da sua comunicação ao PEE são fixadas no presente
GAl.
(2) Faltas, sua natureza e tramitação
(a) Considera-se falta:
de presença - a ausência do Aluno ou o atraso superior a 05 min a uma aula ou a outra
atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição;
disciplinar - em resultado da ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se
desenvolva a atividade;
de atraso - sempre que um Aluno não se encontre enquadrado na formatura, aquando
da chegada do docente;
de material - sempre que um Aluno não se fizer acompanhar de todo o material
necessário para a normal realização das atividades da aula.
(b) Todas as faltas conduzem ao registo desse facto na Plataforma de Gestão Escolar;
(c) O registo das faltas é feito em referência a tempos letivos de 45 minutos. Assim, decorrendo
as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do Aluno;
(d) Os atrasos são registados, pelos docentes, na Plataforma de Gestão Escolar. Quando
reiterados (a partir do terceiro, inclusive), serão convertidos em falta de presença
injustificada;
(e) As faltas de material são marcadas pelos docentes, na Plataforma de Gestão Escolar. A falta
de material, em cada disciplina, quando reiterada (a partir da terceira, inclusive), será
convertida em falta de presença injustificada pelo Docente;
(f) As faltas disciplinares são registadas, pelos docentes, na Plataforma de Gestão Escolar;
(g) As dispensas das atividades físicas devidamente comprovadas devem ser registadas na coluna
das observações.
(3) Motivos justificativos de faltas
(a) Doença do Aluno, devendo esta ser declarada pelo PEE se determinar impedimento inferior
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ou igual a três dias úteis ou por médico se determinar impedimento superior a três dias úteis;
(b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite com
o Aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;
(c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de
familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções
públicas;
(d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;
(e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa
efetuar-se fora do período das atividades letivas;
(f) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se
fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente
reconhecida como própria dessa religião;
(g) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da
lei, como de interesse público ou autorizadas pela Direção;
(h) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais
aplicáveis;
(i) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das atividades
letivas;
(j) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no
caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser
aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapassem a medida
efetivamente aplicada;
(k) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, relativamente
às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita;
(l) Outro facto impeditivo da presença no Colégio, desde que, comprovadamente, não seja
imputável ao Aluno ou seja, justificadamente considerado atendível pela Direção.
(4) Dispensa de atividades e justificação de faltas
(a) O Aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades físicas por razões de saúde,
devidamente comprovadas por atestado médico ou por indicação do serviço de saúde do
Colégio Militar, que deve explicitar claramente as atividades físicas contraindicadas, devendo
as mesmas ser comunicadas de imediato ao Corpo de Alunos e DT/PTT;
(b) Sem prejuízo do disposto anteriormente, o Aluno deve estar sempre presente no espaço
onde decorre a aula ou atividade física, devidamente equipado excetuando-se as situações
em que a sua condição física, quando devidamente comprovada, não o permita. A dispensa
do Aluno só é efetivada (após avaliação e/ou concordância no caso de recomendação
exterior) quando proposta pelo médico, sancionada e publicada em Ordem de Serviço;
(c) As faltas são injustificadas quando:
1. Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do ponto (3), alínea a. do presente
nº 6;
2. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
3. A justificação não tenha sido aceite;
4. A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida
disciplinar sancionatória.
(b) Na situação prevista na alínea 3. do número anterior, a não aceitação da justificação
apresentada deve ser fundamentada de forma sintética.
(c) O documento justificativo ou pedido de justificação de qualquer tipo de falta é apresentado
preferencialmente via PGE pelos PEE ao DT/PTT com indicação do dia e hora da atividade em
que a falta ocorreu. O DT/PTT ou Corpo de Alunos poderão solicitar aos PEE, os comprovativos
adicionais que entenda necessários à justificação da falta. Qualquer entidade contactada
deve, igualmente, contribuir para o correto apuramento dos factos;
(d) Sendo o motivo previsível, a justificação da falta deve ser apresentada prévia e juntamente
com a pretensão devidamente preenchida. Nos restantes casos, deve ser entregue até ao 3.º
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dia útil subsequente à verificação da mesma;
(e) Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido
apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve a situação
ser considerada como falta injustificada e comunicada, pelo DT/PTT, com a maior brevidade
e, pelo meio mais expedito, aos PEE;
(f) Nos casos em que o Aluno falte a uma avaliação formal por se encontrar em representação
oficial do Colégio, no país ou no estrangeiro, em atividades de carácter cultural, desportivo
ou pedagógico, deve prever-se outro momento de avaliação e respetiva preparação, a
acordar entre o docente, o Aluno, o DT e o PEE;
(g) A participação em visitas de estudo previstas no Plano Anual de Atividades e/ou em
representação oficial do Colégio não é considerada falta relativamente às áreas curriculares
envolvidas, considerando-se dadas as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia em
causa no horário da turma;
(h) Atendendo à especificidade do regime formativo do Colégio Militar a ocorrência frequente
de faltas, mesmo que justificadas, pode determinar a solicitação de elementos justificativos
adicionais.
(i) Todas as dispensas de atividades não especificadas neste GAl são endereçadas,
preferencialmente com uma semana de antecedência e no mínimo de 48h antes,
apresentando o motivo que as sustenta:
1. 1º Ciclo: Ao 2º Comandante do Corpo de Alunos com conhecimento do PTT; Estas
dispensas são apreciadas com parecer obrigatório do 2º Comandante do Corpo de Alunos,
Coordenador do 1º Ciclo e PTT, sendo posteriormente submetidas a Despacho à Direção
(por via do CAl);
2. BatCol: Ao Comandante de Companhia com conhecimento ao DT; estas dispensas são
apreciadas com parecer obrigatório do Comandante de Companhia, Comandante do
Corpo de Alunos, DT, Coordenador de Ano e Diretor de Ciclo, sendo posteriormente
submetidas a Despacho à Direção (por via do CAl).
(5) Excesso grave de faltas
(a) Quando for atingido o número de faltas injustificadas correspondente, os PEE são
convocados, através do DT/PTT e pelo meio mais expedito, com o objetivo de os alertar para
as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar uma solução que permita
garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário
aproveitamento escolar;
(b) Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis ao
Colégio, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens deverá ser informada do excesso de faltas do Aluno;
(c) Sempre que o limite de faltas for ultrapassado, a Secretaria Escolar comunica o facto ao PEE,
informando-o de que a situação do Aluno vai ser apreciada em Conselho de Turma;
(d) Em cada ano letivo as faltas de presença ou disciplinares injustificadas ou decorrentes de
medidas disciplinares sancionatórias não podem exceder o dobro do número do tempo
letivos semanais por disciplina, devendo estas situações ser analisadas em Conselho
Pedagógico, de modo a promover a aplicação de adequadas medidas sancionatórias.
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V.

REGIME DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO COLEGIAL (BatCol)

1. Composição/Organização

2. Graduações e Distintivos
Os distintivos são aplicados na gola de farda de pano e no capote; na farda de serviço interno, as platinas
com os distintivos são colocadas na passadeira do lado direito.
COMANDO
Comandante de
Batalhão

Ajudante do
Comandante de
Batalhão

Porta-Estandarte
Nacional

Comandante da
Escolta a Cavalo

Adjunto do
Comandante de
Batalhão

Porta-Guião

Cerra-Fila

3. Ordem de antiguidade dos Alunos com a mesma graduação
a.

b.
c.

A antiguidade dos alunos graduados resulta das funções que desempenham e, em caso de igualdade
de graduações prevalecem:
(1) As funções de Comandantes de companhia e Ajudante do Comandante de Batalhão;
(2) As funções de Porta-Estandarte nacional e de adjunto do comandante do batalhão por esta ordem;
(3) A função de Porta-Guião Batalhão;
(4) As funções de comandantes de pelotão.
Em todas as funções idênticas, a ordenação da antiguidade é a serie decrescente da numeração das
companhias e nestas serie crescente da numeração dos pelotões e secções.
Quando não haja aquisição de antiguidade por inerência de funções, a regra geral de fixação da
antiguidade é, por ordem decrescente:
(1) Mais elevado ano curricular;
(2) Excetuam-se os “Ratas” do 6º ano (e seguintes quando existam), que só tomam a qualificação do
ano curricular que frequentam em 1 de Dezembro do ano letivo seguinte à sua entrada;
(3) Maior tempo de permanência no Colégio;
(4) Em caso de igualdade prevalece a repetição mais recente;
(5) Número de ordem no efetivo colegial, sendo mais antigo o aluno de número mais baixo.

4. Ordenação da antiguidade dos alunos graduados
Número de Ordem

Designação

1

Comandante do Batalhão Colegial

2

Comandante da 4ªCompanhia

3

Comandante da 3ªCompanhia

4

Comandante da 2ªCompanhia

5

Comandante da 1ªCompanhia

6

Ajudante do comandante do batalhão
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7

Porta- Estandarte Nacional

8

Adjunto do comandante de batalhão

9

Comandante da escolta-a-cavalo

10

Adjunto do comandante da 4ªCompanhia

11

Adjunto do comandante da 3ªCompanhia

12

Adjunto do comandante da 2ªCompanhia

13

Adjunto do comandante da 1ªCompanhia

14

Porta- Guião

15

Comandante do 1ºPelotão da 4ªCompanhia
Comandante do 2ºPelotão da 4ªCompanhia
…
Comandante do 1ºPelotão da 3ªCompanhia
…
Comandante do 1ºPelotão da 2ªCompanhia
…
Comandante do 1ºPelotão da 1ªCompanhia
…
Cerra fila da escolta-a-cavalo

16
17
18
19
20
21

Comandante da 1ªSeccão do 1ºPelotão da 4ªCompanhia
Comandante da 2ªSecção do 1ºPelotão da 4ªCompanhia
22
…
Comandante da 1ªSecção do 1ºPelotão da 3ªCompanhia
23
…
Comandante da 1ªSecção do 1ºPelotão da 2ªCompanhia
24
…
Comandante da 1ªSecção do 1ºPelotão da 1ªCompanhia
25
…
5. Distribuição dos Alunos no Batalhão Colegial
Para além dos Alunos Graduados, os Alunos, dependendo dos diferentes quantitativos por anos escolares,
são distribuídos por companhias, sendo anualmente analisada a situação de efetivos, com vista ao equilíbrio
entre as mesmas.

6. Aluno finalista não graduado
Aluno que sendo finalista não seja graduado faz uso de uma passadeira azul ferrete no ombro esquerdo.
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VI.

NOMEAÇÕES E CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE COMANDO E DE CHEFIA

1. Funções de Comando Permanentes
a. Graduados
(1) Conceito
(a) Desde a sua fundação, o Colégio Militar proporciona aos Alunos mais velhos uma experiência
ímpar na sua formação, ao promover o seu desempenho como auxiliares e corresponsáveis
pelo enquadramento e formação dos Alunos mais novos. Aos Alunos graduados são
atribuídas funções e as inerentes responsabilidades, através da cadeia de comando. É um
caso exemplar no panorama do ensino em Portugal, que se tem afirmado ao longo de
sucessivas gerações como uma componente fundamental e preciosa para a preparação de
futuros cidadãos;
(b) A graduação dos Alunos é precedida de um processo de escolha que se baseia na articulação
dos seus desempenhos escolares, capacidade de liderança, comportamentos e atitudes, e
ainda pelo acompanhamento e observação estreita da sua vivência colegial, em especial no
regime de internato, não havendo obrigatoriedade na graduação dos Alunos finalistas;
(c) A graduação não pode ser encarada como uma promoção, mas antes como uma
responsabilização para uma função com base nos dados de avaliação disponíveis, podendo
haver mudanças de função se tal se vier a justificar;
(d) A proposta das graduações, em cada ano letivo, da responsabilidade do Comandante do
Corpo de Alunos, inclui a consulta dos Alunos futuros finalistas;
(e) A oficialização das graduações depende da aprovação do Exmo. Diretor, ouvido o Conselho
Pedagógico. Inicia-se com a publicação em Ordem de Serviço, após cerimónia pública no final
do estágio para graduados;
(f) A graduação de cada Aluno cessa na data do seu abate ao efetivo colegial, ou, por outros
motivos, designadamente disciplinares, na data da publicação de tal facto em Ordem de
Serviço do Colégio;
(g) Se ocorrer a necessidade de graduar Alunos não finalistas, compete ao Exmo. Diretor
determinar em devido tempo e garantindo a homogeneidade do processo de escolha, que
seja encarada a possibilidade de graduação desses Alunos no ano letivo seguinte;
(h) A graduação de Alunos não finalistas será apenas válida para esse ano letivo, não
condicionando as opções do ano seguinte em termos de graduação.
(2) Parâmetros de avaliação para a escolha
(a) Características pessoais
1. Estatura moral, como exemplo para os seus camaradas;
2. Sentido das responsabilidades;
3. Senso e ponderação;
4. Espírito de iniciativa;
5. Aptidão global para o cargo;
6. Desempenho escolar;
7. Antiguidade de frequência do Colégio Militar;
8. Antiguidade de frequência do regime de internato.
(b) Características de índole militar
1. Nível de conhecimentos para o desempenho do cargo;
2. Autodomínio e sentido da disciplina;
3. Pontualidade;
4. Apresentação e aprumo;
5. Comportamento.
(c) Condicionamentos
Os Alunos que não cumpram uma ou mais das seguintes condições:
1. A partir do 8º ano, inclusive, e até ao fim do estágio para graduados, tenham sofrido
sanções disciplinares de que resulte a classificação de Medíocre ou Mau em

Página 39

Guia do Aluno

b.

c.

d.

Comportamento;
2. A partir do 8º ano, inclusive, transitem de ano com disciplinas sem aproveitamento;
3. Não tenham frequentado o Estágio de Graduados, quando convocados para tal;
4. Não tenham frequentado o regime de internato durante, pelo menos, nos dois anos
imediatamente anteriores ao da graduação.
poderão não ser graduados, por decisão do Exmo. Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.
(3) Processamento
(a) O Comandante do Corpo de Alunos estabelece, no início de cada ano letivo, os fatores de
análise a que deve ser dada especial atenção, promovendo as reuniões com os Comandantes
de Companhia e os Diretores de Turma que entender necessárias;
(b) No final do ano letivo, consulta os Alunos finalistas e outras entidades julgadas a propósito;
(c) Terminadas as consultas, submeterá à Direção uma proposta escrita, de caráter
CONFIDENCIAL;
(d) O Exmo. Diretor emite a decisão sobre a proposta, após audição do Conselho Pedagógico;
(e) Os Alunos finalistas que não sejam graduados no início do ano letivo poderão ser sujeitos a
reapreciação, tendo por base os parâmetros da avaliação definidos anteriormente.
(f) Os Alunos que, sendo graduados, não correspondam durante o ano letivo aos parâmetros de
avaliação para a escolha, por não reunirem as Características Pessoais ou de Índole Militar,
ou por se enquadrarem nos Condicionamentos, poderão ser desgraduados, por decisão do
Exmo. Diretor, se necessário ouvido o Conselho Pedagógico.
Chefe de Turma
(1) Nomeação
(a) O Chefe de Turma é, por norma, o Aluno mais graduado da turma;
(b) Para os restantes casos o processo de nomeação inicia-se por proposta coordenada pelo DT
e o Comandante de Companhia apresentada ao Conselho de Turma tendo em consideração
o comportamento, a aplicação literária e a aptidão física e o reconhecimento interpares;
(c) A nomeação realiza-se após deliberação do Conselho de Turma.
(2) Cessação de funções
(a) Por motivo disciplinar;
(b) Quando o Aluno sofra sanções disciplinares que determinem a classificação de Medíocre ou
Mau em Comportamento, no final do período escolar;
(c) A cessação de funções, neste caso, tem efeito no dia seguinte ao da publicação da sanção que
determine aquela classificação;
(d) Por proposta do Conselho de Turma;
(e) A cessação de funções tem efeito no dia seguinte à data do despacho da proposta;
(f) Por pretensão escrita do Aluno;
(g) A cessação de funções tem efeito no dia seguinte à data do despacho da pretensão, se a
mesma for deferida;
(h) A cessação de funções pressupõe a imediata nomeação de novo Chefe de Turma em Conselho
de Turma, podendo assumir o Subchefe funções provisórias até à nomeação de novo Chefe
de Turma.
Subchefe de Turma
Como regra, o Aluno mais graduado ou o Aluno nomeado por processo de escolha coordenada entre
o DT e o Comandante de Companhia, tendo em consideração a antiguidade, o comportamento, a
aplicação literária e a aptidão física será designado para as funções de Subchefe de Turma.
Chefe e Subchefe de Mesa
São designados por nomeação do Oficial Comandante de Companhia, mediante proposta do Aluno
Comandante de Companhia.

2. Funções de Comando Temporárias
a. Aluno de Dia ao Batalhão nos dias de atividade normal
Por escala, entre os graduados Comandantes de Companhia e os pertencentes ao Comando, com
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b.

c.
d.
e.

exceção do Comandante de Batalhão.
Aluno de Dia ao Batalhão nos dias de atividade reduzida
Por escala entre todos os graduados do Batalhão (com exceção do Comandante de Batalhão e dos
Comandantes de Secção).
Aluno de Dia à Companhia nos dias de atividade normal
Por escala, entre os graduados da Companhia, com exceção dos Comandantes de Companhia Alunos.
Comandante de Guarda de Honra ou Escolta à Bandeira Nacional
Por nomeação, entre todos os graduados de duas estrelas e de uma estrela.
Guarda de Honra ou Escolta à Bandeira Nacional
Por nomeação.

3. Outras Funções
Por nomeação (da Direção, do Serviço Escolar, do Comando do Corpo de Alunos ou da Companhia).
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VII.

DEVERES INERENTES A FUNÇÕES PERMANENTES DE COMANDO E DE CHEFIA

1. Comandante de Batalhão
Como primeiro responsável pelo BatCol, compete-lhe:
a. Exercer o comando do BatCol quando o serviço exigir a sua formatura geral e coordenar as atividades
dos Alunos Comandantes de Companhia e, de um modo geral, de todos os Alunos do Colégio;
b. Reunir semanalmente com o Comandante do Corpo de Alunos e com a Direção, quando por esta
coordenado, de modo a que possam ser prontamente abordadas e resolvidas possíveis questões
decorrentes da vivência colegial, visando saudável enquadramento dos alunos do Batalhão;
c. Apresentar ao Comandante do Corpo de Alunos sugestões, petições ou reclamações relativas ao
serviço, ou a problemas específicos dos Alunos, pondo nesse ato toda a dignidade da sua função;
d. Zelar para que o património moral do Batalhão se mantenha irrepreensível, muito especialmente no
tocante às tradições e valores colegiais;
e. Fazer cumprir aos elementos do Batalhão as ordens que receber dos superiores e atuar para que os
Alunos, individual ou coletivamente, procedam de forma a prestigiar o Colégio;
f. Representar o BatCol em cerimónias no exterior, sempre que para tal seja nomeado, assim como no
interior do Colégio, naquelas em que seja requerida a sua presença;
g. Coadjuvar a Direção na elaboração da revista “O COLÉGIO MILITAR”, propondo, junto da Direção,
através do Serviço Escolar, a constituição do seu Corpo Redatorial e promovendo, junto dos Alunos, a
elaboração e a angariação de artigos e reportagens.
2. Ajudante do Comandante de Batalhão, Porta-Estandarte Nacional, Adjunto do Comandante de Batalhão,
Comandante da Escolta a Cavalo, Porta-Guião e Cerra-Fila da Escolta a Cavalo
Como elementos do Comando, compete-lhes:
a. Auxiliar o Comandante de Batalhão e cumprir as suas ordens;
b. Nos atos solenes, transportar os símbolos que lhes cabem ou desempenhar as funções específicas da
sua graduação;
c. Assistir o Comandante de Batalhão, quando as circunstâncias o requererem, nas reuniões referidas na
alínea b., ponto 1, do presente capítulo;
d. Formar para as refeições ao toque à entrada do corredor para o refeitório quando não haja lugar a
desfile na parada;
e. Especificamente, compete
(1) Ao Ajudante do Comandante de Batalhão
(a) Coadjuvar o Comandante de Batalhão em todas as suas tarefas;
(b) Assegurar a comunicação com o Comando do Corpo de Alunos sobre todos os aspetos
relativos à alimentação ouvidos os Alunos de Dia ao Batalhão;
(c) Apresentar proposta de nomeação dos Encarregados das Instalações ao Comando do Corpo
de Alunos ouvidos os Comandantes de Companhia Alunos.
(2) Ao Porta-Estandarte Nacional
(a) Assegurar, com a mais alta dignidade, a presença do Estandarte Nacional em todos os atos
de serviço que sejam determinados;
(b) Coordenar e impulsionar todas as atividades culturais a nível do Batalhão, elaborando
atempadamente, para apreciação superior, as propostas necessárias à prossecução dessas
atividades.
(3) Ao Adjunto do Comandante de Batalhão
(a) Coadjuvar o Comandante de Batalhão em todas as suas tarefas;
(b) Colaborar com o Coordenador das Atividades de Complemento Curricular, na implementação
e dinamização de todas as atividades de complemento curricular.
(4) Ao Comandante da Escolta a Cavalo
(a) Coadjuvar o Mestre de Equitação e Adjunto(s) nos assuntos solicitados;
(b) Colaborar com o Mestre de Equitação na coordenação de toda a atividade hípica, incluindo a
divulgação, junto dos Alunos mais novos, das diversas manifestações e atividades equestres;
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(c) Quando em formatura, comandar a Escolta a Cavalo.
(5) Ao Porta-Guião
(a) Assegurar, com a maior dignidade, a presença do Guião do Colégio Militar em todos os atos
de serviço que lhe forem determinados;
(b) Colaborar com o Coordenador do Grupo Disciplinar de Educação Física, em todas as
atividades desportivas a nível do Batalhão.
(6) Ao Cerra-Fila da Escolta a Cavalo
(a) Exercer a sua ação direta, colaborando com o Comandante da Escolta a Cavalo e sob
orientação do Mestre de Equitação ou seu Adjunto, em tudo o que diz respeito à manutenção
e conservação do material e equipamento da Escolta a Cavalo, bem como na verificação das
cargas existentes;
(b) Na ausência do Comandante da Escolta a Cavalo, substituí-lo em todas as suas funções;
(c) Em formatura da Escolta a Cavalo, receber a apresentação dos pelotões, passar-lhes revista
e, quando em condições, fazer a sua apresentação ao Comandante da Escolta a Cavalo.
3. Comandante de Companhia
Como primeiro responsável pela conduta da disciplina da fração que comanda, compete-lhe:
a. Exercer o Comando da sua Companhia, coordenando as atividades dos graduados sob seu comando e,
dum modo geral, de todos os Alunos da Companhia;
b. Velar para que os Alunos sob seu comando executem pontual e corretamente os preceitos
estabelecidos nos regulamentos e instruções em vigor e bem assim as ordens superiores, prevenindo
quanto possível o cometimento de faltas, especialmente as de insubordinação, quer individuais quer
coletivas;
c. Obter dos graduados, seus subordinados o correto desempenho das suas atribuições;
d. Manter uma boa e sã harmonia nas relações entre os Alunos da companhia;
e. Promover um ambiente moral da companhia impecável, quer aconselhando e providenciando no bom
sentido, quer averiguando faltas e admoestando os infratores;
f. Exercer a sua ação sob a orientação do Oficial Comandante da sua Companhia, de forma a obter a
melhor coordenação de esforços no sentido de a prestigiar em todos os setores;
g. Reunir semanalmente com o seu Oficial Comandante de Companhia, de modo a facilitar o fluxo de
informação e assegurar um melhor enquadramento dos alunos;
h. Propor a nomeação dos responsáveis pelas várias dependências da Companhia.
4. Comandante de Pelotão
a. Exercer o Comando;
b. Obter do Comandante de Secção a melhor colaboração possível;
c. Coadjuvar o Aluno Comandante de Companhia, acatando prontamente a orientação por ele imprimida,
e substituí-lo quando, na sua ausência, for o mais graduado ou antigo;
d. Velar e orientar a ação dos Alunos da fração sob seu comando, mantendo uma sã harmonia;
e. Responder pelo estado de arrumação das dependências da Companhia a seu cargo, orientando e
fiscalizando a ação dos Alunos nomeados como plantão às mesmas.
5. Comandante de Secção
a. Colaborar ativamente com o Comandante de Pelotão no sentido de, com ele, e sob a orientação do
Comandante de Companhia, conseguir a melhor harmonia entre os Alunos do Pelotão;
b. Substituir, sempre que necessário, o Comandante de Pelotão, mantendo a linha de orientação por ele
definida;
c. Cumprir com o máximo empenho as restantes funções específicas que lhe forem determinadas.
6. Chefe de Turma
Ao Aluno que adquire, por inerência de funções e enquanto as desempenhar, maior antiguidade em relação
aos restantes Alunos da sua turma e é, no âmbito dos procedimentos escolares, o representante dos
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restantes Alunos e o primeiro responsável perante os docentes, compete:
a. Manter a disciplina da sua turma sempre que se encontra em formatura ou em outros atos de serviço
a que não presida nenhum Oficial ou Docente, tendo ainda responsabilidades acrescidas em relação:
(1) Ao aprumo, atavio e disciplina da formatura sob seu comando;
(2) Ao comportamento dos Alunos em situações de falta ou ausência do docente;
(3) Ao comportamento dos Alunos, globalmente considerados, perante o docente.
b. Formar, comandar e apresentar a sua formatura no local onde deve comparecer com toda a correção,
saudando o Docente em continência; mandar os Alunos entrar na sala de aula, onde se devem manter
em “sentido”; entrar, depois deles, juntamente com o docente;
c. Aguardar as instruções do docente no início e no final de cada aula, atendendo que compete ao
Docente autorizar que os Alunos se sentem, ou determinar-lhes outro dispositivo para o início da aula
e que no final de cada aula, também é da competência do Docente autorizar que os Alunos se levantem,
se perfilem e saiam ordeiramente da sala de aula;
d. Promover a arrumação da sala, a limpeza do quadro e a organização de tudo o que se torne necessário
para o funcionamento da aula;
e. Coadjuvar os Docentes nos assuntos solicitados;
f. Apresentar, perante o Docente, sugestões e pretensões do interesse da turma e que digam respeito ao
serviço e à disciplina;
g. Apresentar superiormente as dúvidas que ocorram em relação às suas funções;
h. No caso de falta do Docente, aguardar em silêncio, no exterior da sala de aula, as indicações do Serviço
Escolar;
i. Informar prontamente o Oficial Comandante de Companhia e o Aluno de dia à companhia de qualquer
ocorrência extraordinária ocorrida nesse dia.
7. Subchefe de Turma
Substituir o Chefe de turma na sua ausência e coadjuvar o chefe de turma nos seus deveres.
8. Encarregados de instalações
a. Encarregado(a) da camarata
(1) Zelar para que a camarata se mantenha impecavelmente limpa, passando as revistas necessárias
para o efeito e incentivando os Alunos mais novos nessa limpeza;
(2) Inculcar, nos Alunos mais novos, hábitos de arrumação, passando as revistas que se tornem
necessárias aos armários de modo a que estes se encontrem sempre impecavelmente organizados
e limpos;
(3) Verificar se os Alunos abriram as camas e as fizeram à hora para tal determinada, observando, em
particular, o estado de limpeza das cobertas e mandando substituir as que se apresentarem sujas;
(4) Não deixar que na camarata de faça qualquer atividade que prejudique o repouso dos Alunos
(correrias, fumos, barulho, pó, etc.);
(5) Não permitir o uso indevido da camarata pelos Alunos fora das horas autorizadas;
(6) Fazer propostas e sugestões pertinentes para o bom andamento do serviço;
(7) Comunicar ao Aluno de Dia à Companhia qualquer anomalia das Instalações para que conste em
relatório.
b. Encarregada dos vestiários femininos
(1) Zelar para que os vestiários femininos se mantenham impecavelmente limpos, passando as
revistas necessárias para o efeito e incentivando as alunas mais novas nessa limpeza;
(2) Inculcar, nas alunas mais novas, hábitos de arrumação, passando as revistas que se tornem
necessárias aos armários de modo a que estes se encontrem sempre impecavelmente organizados
e limpos;
(3) Não deixar que nos vestiários se pratique qualquer atividade que prejudique o ambiente e a
estabilidade das restantes alunas (correrias, fumos, barulho, pó, etc.);
(4) Não permitir o uso indevido dos vestiários pelas alunas fora das horas autorizadas;
(5) Fazer propostas e sugestões pertinentes para o bom andamento do serviço;
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(6) Comunicar ao Aluno de Dia à Companhia qualquer anomalia das Instalações para que conste em
relatório.
c. Encarregado(a) dos lavatórios e dos balneários
(1) Zelar para que os balneários e os lavatórios estejam impecavelmente limpos, com as toalhas e os
artigos de higiene nos seus lugares e arrumados, passando as revistas necessárias e incentivando
os Alunos mais novos à limpeza e organização;
(2) Inculcar nos Alunos mais novos hábitos de limpeza e higiene, verificando se utilizam correta e
diariamente os utensílios de limpeza;
(3) Assegurar que os lavatórios são utilizados apenas para o efeito para que foram concebidos;
(4) Garantir que não existem excessos nos consumos de água e eletricidade;
(5) Fazer propostas e sugestões pertinentes para o bom andamento do serviço;
(6) Comunicar ao Aluno de Dia à Companhia qualquer anomalia das Instalações para que conste em
relatório.
d. Encarregado(a) das Salas de Estudo/Leitura/Televisão
(1) Manter a sala de leitura ou a sala de estudo impecavelmente limpa e arrumada, pelo que deve
fazer as revistas necessárias, incentivando os Alunos mais novos nos hábitos de organização e
limpeza;
(2) Fazer os empréstimos dos jogos aos Alunos e entregar, no final do ano letivo, os mesmos sem
faltas;
(3) Responsabilizar-se pela utilização dos aparelhos de som e imagem de modo a que se encontrem
sempre em estado de utilização imediata;
(4) Não permitir a utilização da sala de leitura/estudo fora das horas dedicadas, nem permitir
atividades não autorizadas;
(5) Não autorizar a permanência de Alunos em salas nas quais não esteja autorizado a permanecer,
nomeadamente nas que não sejam da sua Companhia, a não ser que excecionalmente
autorizados, mas mesmo assim, por pequenos períodos;
(6) Fazer propostas e sugestões para o bom andamento do serviço;
(7) Comunicar ao Aluno de Dia à Companhia qualquer anomalia das Instalações para que conste em
relatório.
Nota: É expressamente proibido o acesso a instalações e espaços que violem a privacidade decorrente da
diferença de géneros (ex.: camaratas masculinas, vestiários femininos, WC).
9. Chefes e Subchefes de mesa
a. Em cada mesa do refeitório haverá um Aluno Chefe de mesa e um Aluno Subchefe de mesa que
substituirá aquele na sua ausência;
b. O Aluno Chefe de Mesa é, em termos gerais, responsável pela compostura dos Alunos à mesa e deve
envidar todos os esforços para que a refeição se processe de acordo com o preceituado e tem as
seguintes funções:
(1) Exigir que os Alunos, antes de se sentarem, coloquem os barretes nos lugares destinados a esse
fim;
(2) Assegurar que a refeição segue a sua sequência normal (sopa, 2º prato e fruta ou sobremesa),
garantindo que todos os Alunos comem o que lhes foi servido, esclarecendo a estrutura de
comando de eventuais faltas géneros, ou ainda de apetite ou recusa aos alimentos por parte de
algum Aluno;
(3) Zelar para que todos os Alunos observem, à refeição, os princípios da civilidade, boa educação e
etiqueta, não permitindo que os Alunos conversem em voz demasiado alta, utilizem linguagem,
gestos e atitudes menos próprias;
(4) Não consentir que os Alunos perturbem o bom desenrolar da refeição ou que se levantem quando
não seja para se servirem ou colocar o tabuleiro no carro destinado para o efeito;
(5) Não permitir que os Alunos sujem a mesa, as cadeiras ou o chão;
(6) Não permitir que os Alunos deem aos empregados ordens relativas ao serviço da mesa e que são
da sua responsabilidade;
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(7) Receber as reclamações dos Alunos, respeitantes às refeições, e dar conhecimento delas ao Aluno
de Dia ao Batalhão para que conste em relatório;
(8) Não tolerar discussões acaloradas, nem admitir nas conversas termos inconvenientes, ou que se
refiram ao serviço, fazendo apreciações lisonjeiras ou desfavoráveis;
(9) Não consentir que os Alunos levem do refeitório alimentos ou qualquer utensílio pertencente ao
mesmo espaço;
(10) Não autorizar que os Alunos tomem no refeitório qualquer comida ou bebida que não seja a que
lhe é aí fornecida;
(11) Transmitir ao Aluno de Dia a identificação dos Alunos que faltaram à refeição.
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VIII.

DEVERES INERENTES ÀS FUNÇÕES DE NOMEAÇÃO TEMPORÁRIA

1. Aluno de Dia ao Batalhão
a. Apresentar-se ao Oficial de Dia à hora determinada, por princípio, às 13h15 nos dias normais e às 09h40
nos dias de atividade reduzida, aos toques de alvorada, de formar para as refeições e de recolher;
b. Após à sua apresentação ao Oficial de Dia, apresentar-se ao Comandante do Corpo de Alunos (ou ao
2º Comandante de Corpo de Alunos);
c. Coadjuvar o Oficial de Dia em tudo o que seja por este determinado;
d. Agilizar com os Alunos Dia às Companhias a fluidez da linha de self service no serviço de refeitório;
e. Nos dias de apresentação de Alunos, apresentar-se ao Oficial de Dia às 21h30;
f. Entregar Relatório de Aluno de Dia ao Batalhão na Secretaria do Corpo de Alunos até às 13h15 do dia
seguinte.
2. Aluno de Dia à Companhia
Como delegado do Comandante de Companhia, e para que o serviço diário de rotina – nos atos de serviço
por ele não presididos – se execute pontual e corretamente, além das diretivas recebidas do Oficial
Comandante da Companhia, compete:
a. Apresentar-se ao Oficial Comandante de Companhia na primeira oportunidade sem prejuízo das
atividades escolares não devendo ultrapassar a hora do início da 2ª refeição;
b. Apresentar-se ao Oficial de Dia às 13h15;
c. Levantar-se ao toque de alvorada, fazendo levantar os restantes Alunos para que cumpram a higiene
matinal;
d. Providenciar para que os Alunos se inscrevam na Revista de Saúde no local determinado;
e. Providenciar para que os Alunos que se devem deslocar ao Hospital, para consulta externa, façam a
sua apresentação no Gabinete do Oficial de Dia após a 1.ª refeição;
f. Durante a manhã, comparecer na Secretaria do Corpo de Alunos a fim de receber indicações relativas
ao serviço;
g. Passar revista às camaratas, instalações sanitárias, geral e sala de leitura, anotando as faltas ou artigos
mal arrumados;
h. Passar o serviço, antes do reforço da manhã, sendo responsável, em conjunto com o Aluno que o rende,
pela distribuição do mesmo;
i. Providenciar para que os Alunos se encaminhem para as aulas e regressem das aulas à hora
conveniente;
j. Assistir à distribuição do lanche da tarde e, quando possível, ao reforço da manhã;
k. Sem prejuízo das suas atividades escolares, procurar, nos intervalos das aulas, estar junto dos Alunos
da sua Companhia e, se possível, assistir ao início da formatura de entrada para as aulas;
l. Conduzir os Alunos inscritos da sua Companhia à(s) revista(s) de saúde, apresentando-os ao Enfermeiro
de Dia e assegurando a disciplina;
m. Verificar o cumprimento do plano de uniformes para os diversos serviços ou instruções a que os Alunos
tenham de comparecer;
n. Especialmente após a 3.ª refeição e durante o período da noite, conduzir à Enfermaria qualquer Aluno
indisposto ou acidentado, informando sempre o Oficial de Dia;
o. Velar para que os Alunos se deitem após a higiene individual e se mantenham em absoluto silêncio
depois do respetivo toque;
p. Nos dias de saída normal, colaborar com o Oficial Comandante de Companhia passando-lhes prévia
revista, conduzindo os Alunos externos ou excecionalmente autorizados até ao local de saída,
garantindo o controlo dos Alunos de cartão vermelho em coordenação com os vigilantes de serviço;
q. Nos dias de apresentação de Alunos, apresentar-se ao Oficial de Dia até às 21h30;
r. Entregar Relatório na Secretaria do Corpo de Alunos até à hora do reforço do dia seguinte.
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IX.

CONTINÊNCIAS E HONRAS MILITARES (Batalhão Colegial)

Todo o militar e os Alunos devem aos superiores, como tributo natural à autoridade de que se acham investidos
por lei, provas de disciplina e cortesia, manifestadas, em todas as circunstâncias de tempo e lugar, por atitudes
e gestos precisos, rigorosamente observados.
O militar e os Alunos manifestam respeito e apreço aos superiores e camaradas, assim como a confiança que
neles deposita, pela continência, pela forma como se apresenta ou a eles se dirige e pela maneira como lhes
honra a precedência.
A continência individual é a saudação que o militar isolado, isto é, não estando de sentinela ou não fazendo parte
de força militar comandada, faz à Bandeira, ao Hino Nacional, ao Presidente da República, aos superiores e a
outras autoridades; não pode ser dispensada, sendo feita a qualquer hora do dia ou da noite.
1. Continência
Os Alunos do BatCol devem continência às seguintes instituições e entidades:
a. A Bandeira Nacional
(1) Ao ser içada ou arriada nas fortalezas, navios de guerra e edifícios militares;
(2) Quando conduzida por força militar;
(3) Quando hasteada em cerimónias cívicas ou atos públicos;
(4) Por ocasião da cerimónia do recebimento ou retirada, nas formaturas de tropas;
(5) Quando um militar, nos navios de guerra, entra a bordo e deles sai, ou, embarcado, a avista pela
primeira vez no dia.
b. O Hino Nacional, quando executado em continência ou em solenidades cívicas;
c. O Presidente da República, em qualquer ocasião;
d. Os Ministros de Estado, em qualquer parte do território nacional;
e. Os Oficiais pertencentes à Marinha, ao Exército e à Força Aérea, em todas as ocasiões, mesmo trajando
à civil;
f. As Bandeiras das nações amigas, nos mesmos casos da Bandeira Nacional;
g. Os Hinos das nações estrangeiras, nas mesmas condições do Hino Nacional;
h. Os militares das Forças Armadas estrangeiras, de acordo com os respetivos postos;
i. Os membros do corpo docente.
Obs. Nos quatro primeiros casos, aos marechais e oficiais generais a continência deve ser executada
partindo da posição de sentido, tendo a frente voltada, conforme o caso, para a Bandeira, para a
Banda que executa o Hino Nacional ou para a direção perpendicular à da marcha da autoridade.
2. Apresentação e Tratamento
a. O Aluno, para falar ou para se apresentar a um oficial, aproxima-se deste à distância de dois passos,
toma a posição de sentido, faz a continência e menciona: «Apresenta-se o Aluno n.º..., (nome)..., da...
Companhia do Colégio Militar, dizendo o motivo da apresentação», no caso de se encontrar no
exterior do Colégio, e mantém-se na posição de sentido. Caso tenha de descobrir-se, deve segurar a
barretina, colocando-a debaixo do braço esquerdo, com o forro para o chão e a pala para a frente, ou
apertado na mão esquerda se for o barrete;
b. O Aluno, para se retirar, faz a continência, pede licença, baixa a mão, executa um passo à retaguarda,
a meia-volta regulamentar e rompe a marcha;
c. O subordinado, para falar ao superior, usa a forma de cortesia «meu»/«minha»
ou
«senhor»/«senhora» seguida do posto.
d. O Aluno chamado por um superior apressa o passo para atendê-lo; se no Colégio, atende em acelerado
e, tomando o passo ordinário, faz, na devida distância, o alto, seguido de continência.
3. Procedimentos
a. Se marcha em acelerado, o Aluno toma a cadência ordinária para prestar continência;
b. Quando a cavalo, se o superior estiver a pé, passará por este ao passo; se ambos estiverem a cavalo,
marchando no mesmo sentido, só ultrapassa o superior depois de lhe ter pedido autorização; em todos
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os casos, é feita a continência individual. O militar a cavalo apeia-se para falar ao superior que se
encontra a pé, salvo ordem em contrário. Para montar ou apear, pede autorização;
c. Se conduz um veículo, não faz continência; concentra toda a sua atenção na direção do veículo;
d. Se transporta uma pasta ou um pequeno embrulho, carrega-os na mão esquerda, a fim de ter livre a
mão direita para a execução da continência. Quando com a cabeça descoberta ou com ambas as mãos
ocupadas, o subordinado gira vivamente a cabeça para o superior («olhar direita» ou «olhar
esquerda»), encarando-o francamente; se estiver parado, tomará a posição de sentido com a frente
voltada para a direção perpendicular à da marcha do superior;
e. Com a espingarda a tiracolo, procede como no caso de militar isolado, e em bandoleira, como com a
cabeça descoberta; em qualquer outro caso, fará «ombro-arma» (“apresentar arma” a oficial superior);
f. Se encontrar um superior numa escada ou passagem estreita, o Aluno cede o melhor lugar, faz alto,
com a frente voltada para a direção perpendicular à da marcha do superior, e executa a continência;
g. Acompanhando um superior, o Aluno faz continência aos superiores que encontrar, embora estes
possam ser de posto inferior ao daquele a quem acompanha;
h. Todo o militar deve levantar-se e tomar a posição de sentido sempre que por ele passar uma formatura;
se estiver em marcha, fará alto, voltando a frente para ela. Em seguida fará a continência à Bandeira e
a todos os oficiais;
i. Quando vários Alunos se encontram com outros, isolados ou em grupos, fazem todos a continência
como se estivessem isolados;
j. Quando um Aluno entrar num recinto público (café, hotel, restaurante, sala de leitura, etc.), percorrêlo-á com o olhar para verificar se há algum superior presente; neste caso, do lugar em que está, faz-lhe
a continência e, logo que a tenha correspondido o superior, senta-se. Se um superior entrar num desses
lugares, o Aluno que aí estiver levantar-se-á ao avistá-lo, ou, ao passar o superior por ele, saúda-o e,
correspondido, senta-se;
k. Nos veículos de passageiros, o Aluno pede licença ao superior de maior posto para se sentar;
l. Se o Aluno estiver nos referidos veículos e entrar um superior, levanta-se ao avistá-lo; ao passar o
superior por ele, faz-lhe a continência e, correspondida esta, senta-se novamente após aquele se ter
sentado. Se o superior não achar lugar, cede-lhe o seu;
m. Nos demais estabelecimentos ou repartições militares, deve o Aluno apresentar-se ou dirigir-se ao mais
graduado, presente em serviço no compartimento onde tenha entrado, a quem participará o motivo
da sua presença;
n. Seja qual for a solenidade ou o caráter da reunião, oficial ou particular, deve o Aluno, obrigatoriamente,
cumprimentar os oficiais do Colégio que se achem presentes;
o. Quando dois militares se deslocam juntos, o menos graduado ou menos antigo dará a direita ao
superior. Se o deslocamento se fizer onde haja lado interno e externo, o subordinado dará o lado
interno ao superior;
p. Na entrada de uma porta, o subordinado dá a precedência ao superior; se a porta estiver fechada, abrea, entra, segura-a se for o caso até que o superior tenha entrado, e torna a fechá-la;
q. Ao apresentar-se ou ao dirigir-se a um superior que se encontre numa escrivaninha, mesa, etc., o Aluno
não deve encostar-se ou colocar as mãos sobre a mesma, devendo permanecer em frente e
corretamente, na posição de sentido;
r. Ao receber indicação para se identificar a um superior ou quando um militar que o não conhece o
cumprimenta, apertando-lhe a mão, identifica-se em sentido, dizendo o apelido, Aluno n.º ….. do CM
e a graduação, se a tiver;
s. Como qualquer militar, um Aluno do Colégio Militar nunca estende a mão a um superior: se o superior
lhe estender a mão, retribui o cumprimento por esta forma.
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X.

NORMAS DE ATAVIO E APRESENTAÇÃO

O atavio, incluindo o uso correto dos uniformes, é um fator primordial para a boa apresentação individual e
coletiva dos Alunos e contribui para o fortalecimento da disciplina e da imagem do Colégio Militar perante a
opinião pública.
Sendo o aprumo um dever militar, constitui obrigação de todos os Alunos zelar pela correta apresentação e uso
dos seus uniformes, aplicando-se neste particular o preconizado no GAl, bem como da sua apresentação pessoal.
Assim, os Alunos, quando uniformizados, devem ter especial atenção com a sua apresentação pessoal e observar
as seguintes regras:
1. Alunos do género masculino
a. Cabelo
(1) O cabelo deve apresentar-se limpo e cuidado, penteado de forma simples e discreta, ser usado
pouco volumoso, cortado acima do colarinho da camisa, não podendo tapar qualquer parte da
orelha, e permitir o uso correto do uniforme ou do equipamento;
(2) O cabelo deve ser cortado uniformemente, sem que existam diferenças abruptas de tamanho em
toda a sua extensão, não sendo permitidos cortes raspados, pinturas coloridas no cabelo ou
topetes;
(3) As patilhas não podem ultrapassar o lóbulo da orelha.
b. Barba e bigode
Não é permitido o uso de barba, bigode ou cavanhaque.
c. Adornos
(1) Com exceção na atividade desportiva e na IM, é permitido o uso de um fio de pescoço desde que
não seja visível, quando uniformizado;
(2) Não é permitido o uso de pulseiras e tornozeleiras;
(3) Não é permitido o uso de anéis;
(4) Não são permitidos brincos, piercings, alargadores, tatuagens ou outras formas de arte corporal
que sejam visíveis, com o uso de qualquer tipo de uniforme, incluindo os de educação física;
(5) É permitido o uso de qualquer modelo de relógio de pulso que se mostre discreto;
(6) O uso de adornos não deve pôr em risco o serviço e a segurança no trabalho, nem conter símbolos
de qualquer natureza ofensiva, ou que ponham em causa a ordem, disciplina, a moral, a coesão,
o prestígio e a imagem do Colégio Militar. Excluem-se, pois, conteúdos discriminativos em função
do género, religião, raça, nacionalidade ou etnia, ou que evidenciem, entre outros, afiliação a
grupos políticos e sociais.
d. Maquilhagem
Não é permitido o uso de qualquer tipo de maquilhagem.
e. Unhas
As unhas devem apresentar-se limpas e cuidadas, não podendo ser pintadas e não devendo, em
comprimento, exceder dois milímetros, medidos desde a ponta dos dedos.
2. Alunos do género feminino
a. Cabelo
(1) Deve apresentar-se limpo e cuidado, penteado de forma simples e discreta, permitindo o uso
correto do uniforme ou do equipamento;
(2) O comprimento do cabelo, se usado solto, não pode tocar na base do colarinho do dólman/polo,
sendo que a franja quando solta, não deve exceder a linha das sobrancelhas e não pode ser visível
aquando do uso correto do uniforme;
(3) Para fins de serviço interno diário, sempre que o comprimento o permitir, deve ser apanhado na
nuca (rabo de cavalo) com um elástico de cor preta/castanha ou com recurso a uma trança normal
(a iniciar na nuca). O restante cabelo deve estar apanhado com recurso a ganchos da cor do cabelo;
(4) Para as aulas de atividade física (ginástica, desportos, natação, esgrima ou equitação) o cabelo
deve estar apanhado sendo permitido o uso de trança ou coque;
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b.

c.
d.

b.

(5) Quando usada a farda de pano ou em cerimónias, o cabelo deve ser apanhado em coque com
recurso a uma rede preta ou do tom da cor do cabelo.
(6) O cabelo, quando pintado, deve apresentar uma cor natural e discreta;
(7) Não são permitidos adornos de cabelo, exceto os necessários para o cumprimento das presentes
normas, desde que apresentem cor, tamanho e forma discretos (cor do cabelo ou pretos);
(8) O volume e penteado do cabelo tem de permitir o uso correto e digno do uniforme;
(9) O cabelo deve ser cortado uniformemente, sem que existam diferenças abruptas de tamanho em
toda a sua extensão.
Adornos
(1) Com exceção na atividade desportiva, é permitido o uso de um brinco no lóbulo inferior de cada
orelha, de configuração discreta e sem fantasias ou pendentes, desde que sejam iguais e que o
seu diâmetro ou comprimento não exceda 3 mm;
(2) Com exceção na atividade desportiva e Instrução Militar é permitido o uso de um fio desde que
não seja visível, quando uniformizada;
(3) Não é permitido o uso de pulseiras;
(4) Apenas é permitido o uso de um único anel que, pela sua dimensão, formato ou cor, não coloque
em causa a discrição natural do atavio militar ou as atividades praticadas pelas alunas;
(5) Não são permitidos piercings, alargadores, tatuagens ou outras formas de arte corporal que sejam
visíveis, com o uso de qualquer tipo de uniforme, incluindo os de educação física;
(6) É permitido o uso de qualquer modelo de relógio de pulso que se mostre discreto;
(7) O uso de adornos não deve pôr em risco o serviço e a segurança no trabalho, nem conter símbolos
de qualquer natureza ofensiva, ou que ponham em causa a ordem, disciplina, a moral, a coesão,
o prestígio e a imagem do Colégio Militar. Excluem-se, pois, conteúdos discriminativos em função
do género, religião, raça, nacionalidade ou etnia, ou que evidenciem, entre outros, afiliação a
grupos políticos e sociais.
Maquilhagem
Não é permitido o uso de qualquer tipo de maquilhagem.
Unhas
(1) As unhas devem apresentar-se limpas e cuidadas, podendo ser pintadas em tom discreto (esmalte
de cor natural ou transparente), não devendo, em comprimento, exceder três milímetros,
medidos desde a ponta dos dedos;
(2) Não é permitido o uso de unhas adornadas, exceto como descrito na alínea anterior;
(3) Não é permitido o uso de adesivos.
Anexo A (Uniformes dos Alunos do BatCol do Corpo de Alunos do Colégio Militar).

3. Específico do 1º Ciclo
a. Os Alunos apresentam-se no Colégio Militar, diariamente, devidamente uniformizados;
b. Os Alunos serão impedidos de praticar a atividade designada no caso de não possuírem o equipamento
adequado e terão falta de material;
c. Desde o início do ano letivo, o Aluno deve apresentar o material indicado na lista publicada na página
Web, bem como os manuais adotados para o seu ano de escolaridade;
d. É obrigação dos PEE a verificação, com o Aluno, do material necessário para o decorrer das atividades
escolares;
e. Anexo B (Uniformes dos Alunos do 1º Ciclo do Corpo de Alunos do Colégio Militar).
4. Uso de roupa civil
a. O GAl especifica que os Alunos do CM não podem possuir roupa civil no Colégio Militar sem que para
tal esteja devidamente autorizado;
b. Quando superiormente autorizado, fruto de situações excecionais devidamente fundamentadas,
devendo observar-se as seguintes regras:
(1) Calçado – cor escura (castanho ou preto), do tipo sapato de vela, mocassim, sapato de montanha
ou sapatilha (de tom ou cor discreta). Não é permitido o uso de chinelos ou sandálias;
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b.

(2) Calça – podem ser de ganga sem adornos ou rasgões;
(3) Camisa ou T-Shirt – de acordo com a estação do ano, ou condições climatéricas, deve-se fazer
recurso a uma camisa, polo ou t-shirt branca, sem inscrições, adornos ou qualquer transparência;
(4) Abafo – o abafo deve ser discreto e de cor escura;
(5) Não é permitido: o uso de chapéus, bonés ou palas; a visualização de roupa interior; o recurso a
tops, t-shirts de manga cava ou que permitam ver a barriga ou nádegas etc.;
(6) Em caso de dúvida ou omissão do GAl caberá ao Corpo de Alunos, pontualmente, corrigir um Aluno
na indumentária apresentada.
Noutras ocasiões, como Visitas de estudo ou representações do CM poderão os Alunos ter de fazer
recurso a roupa civil, verificando-se as seguintes regras:
(1) A roupa civil deve corresponder à dignidade do uniforme normalmente envergado e à imagem de
trato social e urbano expetável de um Aluno do Colégio Militar;
(2) Não fazer uso de chinelos, sandálias ou sapatos de salto alto, camisolas de alças ou manga cava
(preferencialmente usar polos ou camisas), não permitir que a roupa interior seja visível ou de
ombros descaídos e não usar camisolas justas;
(3) Em qualquer caso, sendo verificado que a roupa apresentada não corresponde ao solicitado em
(2) (a), caberá ao elemento da comunidade educativa acompanhante da atividade a retificação da
situação.
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XI.

UNIFORMES

Os Uniformes dos Alunos do Colégio Militar, obedecem a princípios basilares da tradição, coesão material e
moral que não devem ser esquecidos, em particular pelo facto de se constituírem como um espólio histórico que
o situa no campo das fardas mais antigas ainda em uso nas Forças Armadas.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

As presentes normas referentes aos Uniformes dos Alunos do Colégio Militar (UACM) definem os diversos
artigos de uniforme, as suas condições de utilização e as normas referentes à sua confeção, em qualidade,
dimensões, cores e feitios;
Sob a designação de artigos de uniforme agrupam-se em peças de vestuário e outros artigos que, quando
usados, identifiquem, por simples observação visual, os seus utentes como Alunos do Colégio Militar,
podendo igualmente identificar as funções que desempenham e posição hierárquica que ocupam (no caso
dos Alunos Graduados);
Todos os alunos e respetivos PEE são obrigados à estrita observância das disposições deste normativo
relativo aos Uniformes, não sendo permitido alterar as dimensões e a forma que sejam fixadas, nem
substituir a matéria dos artefactos nele prescritos;
Todo o equipamento escolar, bem como todas as peças de vestuário, deverão apresentar-se devidamente
identificadas de forma a evitar possíveis trocas/extravios. O não cumprimento deste ponto, isenta a
instituição de qualquer responsabilidade e dificulta o processo de localização do material/vestuário em
falta;
Cada aluno é responsável pelos seus materiais devidamente identificados, equipamentos e restantes
pertences, bem como pela sua manutenção e guarda;
Todo o equipamento escolar obrigatório é custeado pelos PEE;
O não cumprimento dos pontos anteriores, será abordado do ponto de vista disciplinar relativamente ao
Aluno, reservando-se o CM ao direito de adquirir os artigos em falta e debitar na fatura do mês seguinte;
No caso de o CM identificar fardamento não conforme com o estipulado, os PEE deverão proceder à
imediata reposição do artigo correto, sob pena de existir procedimento disciplinar sobre o Aluno;
Havendo discordância por parte dos PEE relativamente à conformidade do artigo em questão, o CM enviará
o mesmo, após informação por escrito ao PEE, ao Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE), a fim de
ser verificado;
Sendo o artigo considerado não conforme, pelo CITEVE, o PEE deverá repor o artigo em conformidade com
o GAl e proceder ao pagamento das custas devidas àquela entidade;
A todos os superiores, qualquer que seja a sua graduação, compete velar pelo cumprimento deste GAl e
participar ou punir as infrações de que tiver conhecimento, em conformidade com a competência que lhe
conferir o RI e o GAl;
Compete à Direção do Colégio Militar estabelecer o uso dos diferentes artigos do uniforme, em função das
condições climatéricas ou ocasião no caso das cerimónias, visitas ou eventos similares;
Não é permitido o uso ou existência de traje civil no interior do Colégio Militar a não ser em casos
excecionais, em situações muito especificas e sempre com a devida autorização superior;
Todos os Alunos do Colégio Militar devem apresentar-se devida e rigorosamente uniformizados;
Devem igualmente cuidar da limpeza e conservação dos artigos de fardamento e em obediência às regras
da sua confeção, não lhes sendo permitido introduzir alterações que modifiquem a configuração, cor ou
dimensões regulamentadas;
Não é permitido o uso de artigos de fardamento ou de elementos desses artigos exclusivos do Colégio
Militar, com traje civil;
Não é permitido o uso de uniforme do Colégio Militar a alunos:
a. Que exerçam ou representem atividades privadas ou que, de qualquer forma, a elas estejam ligados
em atos que direta ou indiretamente se relacionem com essas atividades;
b. Envolvidos em atividades de carácter político, eleitoral ou partidário;
c. Autorizados a atuarem em espetáculos, quando não integrados em representações do Colégio Militar,
durante as atuações;
Não é permitido, aos alunos do Colégio Militar, entrar ou sair do Colégio sem ser uniformizados, nem
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19.

20.

21.

22.

desenvolver as suas atividades sem que seja com o uniforme regulamentar, salvo em situações excecionais,
e devidamente autorizadas;
Aos tipos de uniformes referidos nas tabelas anexas, são atribuídas as referências em conformidade com as
Normas de Protocolo das Forças Armadas (NPFA), sendo descritos sumariamente e apresentadas as
ocasiões em que devem ser usados;
Sob a designação de artigos de uniforme, constante nas tabelas anexas, agrupam-se em peças de vestuário,
calçado e outros artigos que devem ser usados de acordo com a ocasião a que se destinam, bem assim como
a identificação da categoria hierárquica dos seus utilizadores;
Tendo por objetivo garantir a devida uniformidade do fardamento e qualidade dos artigos que compõem o
mesmo, sob pena de não serem aceites, os PEE devem adquirir os artigos do enxoval de acordo com o
estipulado neste GAl;
O Plano de Uniformes consta de Anexo a este GAl.
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XII.

REGIME DE FUNCIONAMENTO, INTERNATO E EXTERNATO, SAÍDAS, ENTRADAS E VISITAS

1. 1º Ciclo
a. O 1º Ciclo no Colégio Militar funciona, de 2ª a 6ª feira, das 07h45 às 18h30, em ensino misto, em regime
de externato;
b. A circulação automóvel de PEE de Alunos do 1º Ciclo é permitida de acordo com o quadro seguinte:
Dia
2ª, 3ª, 4ª, 5ª
e 6ª

c.

Entrada de Alunos com os PEE
Hora
Local
Obs
07h00
PEE entram a pé
–
Portaria
ou de viatura.
08h15

Hora
17h45
–
19h00

Saída de Alunos com os PEE
Local
Obs
A pé, pela Portaria.
Portaria ou
De viatura, pela
Azinhaga
Azinhaga.

De uma forma geral as aulas do 1º CEB funcionam com o seguinte Horário:
1.º Tempo
2.º Tempo
3.º Tempo
4.º Tempo
5.º Tempo

8.º Tempo

9.º Tempo

Dias de Atividade Normal [dias úteis]
08h30 – 09h30
09h30 – 10h30
Reforço 30’
11h00 – 12h00
12h00 – 13h00
Almoço 75’
14h15 – 15h15
Intervalo 15’
AEC
15h35 – 16h20
Intervalo/Reforço 15’
AEC
16h35 – 17h20
17h30 – 18h30 ACC Recreio
18h30 - 19h00 (Prolongamento)

(1) Após as 19h00, a permanência do Aluno nas instalações do CM, sem ter sido entregue aos PEE,
determina o pagamento de prolongamento, de acordo com o estipulado no RI;
(2) Excetuando nos casos devidamente justificados, no caso de o Aluno do 1º Ciclo permanecer nas
instalações após as 19h30, serão iniciados os procedimentos considerados na Lei;
(3) As interrupções letivas correspondem às determinações emanadas no calendário letivo do
Ministério da Educação (ME) e do Plano de Atividades Anual (PAA) do Colégio Militar, sendo este
disponibilizado através de calendarização digital;
(4) Em caso de atraso reiterado (3 atrasos por período) na recolha dos Alunos após o período
estabelecido, por proposta do Coordenador do 1º Ciclo ou 2º Comandante do Corpo de Alunos, o
CM reserva-se no direito de considerar incumprimento reiterado do GAl por parte do PEE, podendo
dar lugar a não renovação de matrícula;
(5) O 1º Ciclo no Colégio Militar poderá encerrar em situações especiais, com ou sem aviso prévio, em
casos que possam pôr em causa o seu normal funcionamento ou segurança dos Alunos, mesmo
quando ocorrem a meio do dia (epidemias, faltas de água ou de eletricidade), e em situações prédefinidas no cronograma.
d. Assistência aos Alunos
(1) Durante a permanência no Colégio Militar, os Alunos serão divididos em grupos, vigiados por
pessoal habilitado e responsável que:
(a) Assegura os cuidados necessários ao bom desenvolvimento físico, emocional e intelectual;
(b) Responde pela salvaguarda da saúde, da integridade física e da segurança do grupo;
(c) Presta atenção e cuidados sobre alimentação, higiene, conforto e atividades;
(d) Previne acidentes e estão atentas aos cuidados de ordem afetiva.
(2) Os Alunos só serão entregues a terceiros desde que estes estejam devidamente identificados e haja
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autorização prévia e expressa pelos PEE;
(3) Sempre que seja necessário antecipar a hora de saída do Aluno, os PEE deverão avisar
atempadamente a secretaria e por escrito através de correio eletrónico ou da plataforma de gestão
escolar, para que essa informação chegue ao conhecimento do PTT;
(4) Após a entrega dos Alunos aos PEE, ou às pessoas autorizadas, o Colégio Militar não terá qualquer
responsabilidade legal sobre estes, mesmo que ainda permaneçam dentro das instalações;
(5) O Colégio Militar não se responsabiliza pelo Aluno que não for pessoalmente entregue pelos PEE,
na receção ou às responsáveis nas salas correspondentes.
e. Não é permitido o uso de brinquedos e artigos eletrónicos no interior do CM, durante o período de
aulas.
2. Batalhão Colegial
a. Horário de Serviço.
Dias de Atividade Normal [dias úteis]
07h00

Alvorada

Os Alunos apresentam-se no CM entre as 07h00 e as 07h40 (com a 1.ª refeição tomada)
Pequeno Almoço

Formar/Avançar

07h15

Formatura de início de trabalhos

07h55

1.º Tempo
2.º Tempo
3.º Tempo
4.º Tempo
5.º Tempo
6.º Tempo
Almoço

Formar/Avançar
7.º Tempo
8.º Tempo
9.º Tempo

10.º Tempo
Jantar

14h45 – 15h30
Intervalo 10’
15h40 – 16h25
16h25 – 17h10
Reforço 20´
ACC
17h30 – 18h30
18h45 – 19h45 (à disposição da Direção)

Formar/Avançar

Recolha às instalações específicas
Recolher /Reforço noturno
Silêncio

08h10 – 08h55
08h55 – 09h40
Intervalo 15’
09h55 – 10h40
10h40 – 11h25
Intervalo 15’
11h40 – 12h25
12h25 – 13h10
13h20

19h45
21h15
21h30
22h00

Nota: Por norma, os Alunos para tal autorizados poderão sair do CM 30 minutos após o final do último tempo
letivo.
Dias de Atividade Reduzida
[Sábados, Domingos, Feriados e outros dias determinados pela Direção]
Alvorada
08h00
Içar da Bandeira
Conforme determinação superior
Pequeno-almoço
08h30
Formar
Almoço
12h30
Formar
Arriar da Bandeira
Conforme determinação superior
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Jantar
Recolher
Silêncio

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

19h00
21h30
22h00

Formar

Um Aluno que ingresse no Colégio Militar pode optar pelo regime de Internato, podendo em qualquer
altura do seu percurso escolar, se autorizado pelo Exmo. Diretor, mudar de regime, não excedendo
duas alterações por ano. São consideradas, para o efeito descrito anteriormente, as mudanças de
regime impostas pela Direção;
A Direção pode decidir pela inibição da opção pela frequência em regime de internato, quando
considerar que a permanência do aluno no CM seja perturbadora do normal funcionamento do regime
ou serviço de internato e, ainda, quando se verifique um número de não pernoitas superior a 33% do
total de noites de um período, que não motivadas por doença;
No caso do internato masculino, dada a sua capacidade ser alargada, por princípio e nas condições
estabelecidas, todos os Alunos do BatCol que pretendam ser internos, poderão optar por este regime,
desde que para tal não estejam inibidos nos termos do RI e GAl;
No caso do internato feminino, dada a sua capacidade ainda limitada, a aceitação por parte do CM
para optar por este regime obedecerá aos seguintes critérios, pela seguinte ordem de prioridade:
(1) Continuidade para as alunas que se encontrem em regime de internato, conquanto a sua
renovação de matrícula respeite os prazos impostos;
(2) Maior distância da área de domicílio fiscal do PEE ao Colégio Militar (desde que fora da área
metropolitana de Lisboa);
(3) Existência de outros alunos do mesmo agregado familiar a frequentar o Colégio Militar em regime
de internato;
(4) Permanência no Quadro de Honra, com preferência para o maior número total de períodos;
(5) Antiguidade de frequência do Colégio Militar, com preferência para o ano mais elevado;
(6) As vagas são atribuídas tendo em atenção o ano de escolaridade frequentado e a tipologia dos
espaços disponíveis;
(7) Considera-se ainda que as solicitações de alteração de regime de frequência de externato para
internato carecerão de parecer do Corpo de Alunos (não aplicável a novas alunas);
(8) Em todos os casos a decisão final será proferida por despacho do Exmo. Diretor do Colégio Militar,
mediante proposta do Corpo de Alunos.
A vida do internato engloba toda a atividade desenvolvida pelos Alunos enquanto permanecem no
Colégio. Inclui não só a sua atividade escolar e desportiva, mas também a vivência no Corpo de Alunos
onde os Alunos tomam as refeições, interagem, convivem e descansam. Sendo uma particularidade do
Colégio, o internato requer medidas extraordinárias;
Atendendo a que as famílias são a componente fundamental da ação educativa complementada pelo
Colégio Militar, estão previstos períodos, normais ou suplementares de saída, destinados a garantir a
vivência familiar;
Para as saídas suplementares, os PEE ou os próprios Alunos necessitam de apresentar pretensão por
escrito, com a devida fundamentação do motivo;
Os Alunos que optem por permanecer no Colégio nos períodos de saída normal só o poderão fazer em
casos excecionais, por solicitação dos respetivos PEE e após despacho superior. Para tal terão ainda de
indicar as refeições que desejam tomar, tendo em conta o seguinte:
(1) O sistema logístico do CM não prevê, em regra, a disponibilização de refeições nos fins de semana
e feriados, exceto quando se destinam a dar cumprimento às atividades de representação do CM,
caso em que as solicitações de refeições devem ser efetuadas pelos PEE até 24 horas após ser
dada informação pelo CM;
(2) Nos restantes casos de pedido não derivado de atividade do CM, a marcação deve ser efetuada:
(a) Até 48h antes, no caso de se tratar de uma refeição em dia útil, excetuando-se os jantares em
véspera de fim de semana ou feriado;
(b) Até 5 dias úteis antes, no caso de se tratar de uma refeição em dia de fim de semana, feriado
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ou jantares que antecedem estes dias;
(c) No caso de ser solicitada a refeição após os prazos referidos nos pontos anteriores, o Aluno
poderá tomar a refeição, sendo o seu valor debitado na mensalidade seguinte;
(d) Não sendo solicitada refeição e o Aluno se apresente para a tomar:
1. Será alvo de procedimento disciplinar;
2. O valor da refeição é debitado na mensalidade seguinte, com o acréscimo derivado da
aquisição tardia de géneros.
j. Em circunstâncias normais, não serão permitidas dispensas de aulas ou outras atividades a que os
Alunos estão obrigados.
k. No que se refere aos condicionamentos na saída, os PEE têm de preencher no ato da matrícula, ou em
qualquer altura através de e-mail à Secretaria Escolar, com o qual os seus educandos ficarão ou não
autorizados a sair sem condicionamentos (respetivamente Cartão verde ou Cartão vermelho).
l. No caso de só permitirem a saída dos seus educandos do Colégio quando acompanhados (cartão
vermelho), terão de mencionar expressamente a identificação das pessoas autorizadas a fazer esse
acompanhamento. A cada acompanhante será atribuído um cartão de acesso ao CM que terá um custo
de 5€ (descontado na mensalidade);
m. Saídas Normais para Alunos Internos
(1) Às quartas-feiras, sextas-feiras e vésperas de feriados após o final das suas obrigações escolares ou
não estejam impedidos disciplinarmente;
(2) Condicionamentos – de acordo com o estabelecido no regulamento disciplinar.
n. Saídas Suplementares
As saídas suplementares assumem caráter extraordinário e afiguram os seguintes casos:
(1) A Requerimento do PEE
(a) Saída após o último tempo escolar ou atividade a que o Aluno esteja obrigado;
(b) Apresentação até às 22h30 min.
(2) Dispensas por motivos relevantes ou imprevistos
(a) Aniversário (do Aluno, pais, avós, irmãos, cunhados, tutores ou pessoas que tenham a seu
cargo direto a educação do Aluno);
(b) Saída após o último tempo escolar ou atividade a que o Aluno esteja obrigado;
(c) Apresentação até às 22h30 min.
(3) Batizado ou casamento
(d) Batizado de irmãos, tios, primos direitos ou sobrinhos - o dia da cerimónia;
(e) Casamento de irmãos, sobrinhos, primos direitos, ascendentes em linha reta ou tutores – o dia
da cerimónia;
(f) Horário de saída e apresentação da competência do Comandante do Corpo de Alunos ou do 2º
Comandante do Corpo de Alunos (no caso do 1º Ciclo), carecendo de requerimento escrito do
PEE.
(4) Falecimento de familiares ou tutores
(g) Saída na data/hora que for solicitada;
(h) Apresentação até às 22h30 min do último dia de licença;
(i) Por falecimento de pais, tutores ou pessoas que tenham a seu cargo direto a educação do
Aluno - o dia do funeral, mais três dias;
(j) Por falecimento de avós, bisavós, irmãos, cunhados, sobrinhos e tios – o dia do funeral, mais
um dia.
(5) Sufrágio e motivos relacionados
(a) Horário de saída e apresentação da competência do Comandante do Corpo de Alunos ou do 2º
Comandante do Corpo de Alunos (no caso do 1º Ciclo), carecendo de requerimento escrito do
PEE;
(b) Por missa de sufrágio dos, sétimo e trigésimo dias e aniversário de falecimento de avós, pais,
irmãos e tutores – parte do dia escolar, conforme a hora e o local da celebração.
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o.

p.

q.

r.

Saídas Suplementares para Alunos Internos
(1) Finalistas (12.º ano):
(a) Quatro saídas mensais se obtiver média igual ou superior a 15,5 valores e se autorizado pelo
PEE;
(b) Seis saídas mensais se obtiver média igual ou superior a 17,5 valores e se autorizado pelo PEE.
(2) 11.º ano :
(a) Duas saídas mensais se obtiver média igual ou superior a 15,5 valores e se autorizado pelo
PEE;
(b) Quatro saídas mensais se obtiver média igual ou superior a 17,5 valores e se autorizado pelo
PEE.
(3) Condicionamentos
(a) De acordo com o estabelecido no regulamento disciplinar;
(b) Não haver prejuízo da atividade escolar ou de outra atividade a que o Aluno esteja obrigado;
(c) Os PEE podem pedir a suspensão destas saídas quando as não considerem oportunas.
Visitas aos Alunos Internos
(1) Após pretensão do PEE ao Corpo de Alunos, os Alunos podem receber visitas de seus pais, PEE,
familiares e amigos que, para o efeito, estejam autorizados
(2) As visitas só podem efetuar-se sem prejuízo das atividades escolares e outras obrigações
curriculares;
(3) As visitas ocorrem em espaço disponibilizado para esse efeito;
(4) Todas as pessoas que pretendam visitar Alunos têm de se identificar perante o encarregado da
Portaria e indicar-lhe o número e nome do Aluno a contactar;
(5) O Horário das visitas será das 18h40 às 19h30, caso não haja atividade escolar ou outra.
Hora de Apresentação para Alunos Internos
(1) Saídas normais
(a) Quartas-Feiras:
Apresentação até às 22h30, podendo ser efetuada na manhã seguinte devendo estar
presente no início de trabalhos.
(b) Fins de semana
Apresentação até 22h30 de domingo, podendo ser efetuada na manhã seguinte devendo
estar presente no início de trabalhos.
(c) Caso se apresente na manhã seguinte deverá enviar comunicação ao Corpo de Alunos por
questões de segurança e controlo dos alunos.
(2) Feriados
(a) Apresentação até às 22h30 min, podendo ser efetuada na manhã seguinte devendo estar
presente na formatura de início de trabalhos;
(b) Caso se apresente na manhã seguinte deverá enviar comunicação ao Corpo de Alunos por
questões de segurança e controlo dos alunos.
(3) Período de interrupção letiva do Entrudo
(a) Apresentação até às 22h30 do último dia da interrupção letiva, salvo se, a título excecional,
tenha sido obtida a devida autorização do Corpo de Alunos, podendo ser efetuada na manhã
seguinte devendo estar presente no início de trabalhos;
(b) Caso se apresente na manhã seguinte deverá enviar comunicação ao Corpo de Alunos por
questões de segurança e controlo dos alunos.
(4) Período de férias escolares (início dos 1.º, 2.º e 3.º períodos)
(a) Apresentação até às 22h30 min do último dia de férias, salvo se, a título excecional, tenha
sido obtida a devida autorização do Corpo de Alunos;
(b) Caso se apresente na manhã seguinte deverá enviar comunicação ao Corpo de Alunos por
questões de segurança e controlo dos alunos.
Horas de Saída e de Apresentação dos Alunos Externos
(1) Os Alunos externos apresentam-se de manhã devendo estar presente no início de

trabalhos;
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(2) A saída tem lugar após a conclusão do último tempo de atividades escolares previstas no

horário. Em casos excecionais poderá ser determinada a presença de Alunos externos para
além deste período.
s.

Locais e horários de Saída e Entrada no CM
(1) A entrada e saída no CM efetua-se de acordo com o quadro seguinte:
Dia

2ª, 3ª, 4ª,
5ª e 6ª

Entrada de Alunos
Hora
Local
Obs

Hora

07h00
–
07h30

18h00
–
20h00

Portaria ou
Portão CAl

Entrada
de PEE
não
prevista

Saída de Alunos (e)
Local
Obs
Entrada de PEE não
prevista, exceto 4ª,
6ª e vésperas de
feriado(b). Nestes
Portaria ou
dias podem entrar
Portão CAl(a) pelo Portão CAl,
estacionar
na
Parada Serpa Pinto
(CAl) e voltar a
sair(f).

21h00
Portão CAl
(d)
22h30
(a) Alunos com “Cartão Vermelho” saem obrigatoriamente pelo Portão do CAl;
(b) Às 4as, a entrada é às 17h45. Às 6as e vésperas de feriado é às 17h45;
(c) Aplicável apenas a Alunos internos;
(d) Noutro horário entram pela Portaria;
(e) Os Alunos estarão livres de acordo com o horário escolar disponível na Plataforma de Gestão
Escolar.
(f) Pelo portão da Parada Serpa Pinto, até às 22h30, às quartas-feiras, domingos e feriados;
(g) Após a reconfiguração da portaria principal do CM, a entrada de viaturas de PEE do BatCol, às
quartas-feiras e sextas-feiras, far-se-á pela portaria e a saída pelo Portão da Parada Serpa Pinto.
(h) Fora dos horários previstos, a entrada efetuar-se-á, a título excecional, mediante autorização
do Sr. Oficial de Dia;
(2) Não é permitida a circulação de viaturas de PEE do BatCol no interior do CM, exceto às quartasfeiras, sextas-feiras e nos dias em que para tal sejam expressamente autorizados.
Controlo das Saídas e das Apresentações
(1) A cargo das respetivas Companhias de Alunos ou do Oficial de Dia, conforme a hora a que se
processem;
(2) Aos sábados, domingos e feriados, exclusivamente a cargo do Oficial de Dia.
Apresentação das Pretensões
(1) As pretensões para os casos previstos no regime de saídas, exceto em relação às saídas normais,
são apresentadas pelos Alunos na Secretaria do Corpo de Alunos, acompanhadas das declarações
dos PEE quando tiverem de comprovar o motivo da saída, com dois dias úteis de antecedência.
(2) As pretensões devem ser acompanhadas de informação do DT, ou do Chefe do Serviço de Saúde
por motivos de saúde.
(3) Têm caráter muito excecional e não devem coincidir com as atividades escolares, provas de
avaliação anteriormente marcadas ou representações do Colégio a que os Alunos estejam
obrigados.
Atraso na Chegada dos Alunos às suas Residências e ao Colégio
(1) Considera-se conveniente que, em caso dos Alunos autorizados a sair não acompanhados, sempre
que haja atrasos na chegada à residência, os PEE contactem o Oficial de Dia ao Colégio, a fim de
serem informados se houve algum motivo imprevisto, do seu conhecimento, que o justifique.
(2) Solicita-se idêntico procedimento, por parte dos PEE, nos casos em que seja previsível ou venha a
ocorrer uma apresentação no Colégio após a hora superiormente autorizada.

4ª, Dom e
Feriados(c)

t.

u.

v.
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w. Entradas e Saídas no Colégio em Períodos de Atividade Reduzida e Férias
(1) Como o intuito de melhorar o controlo de acessos e haver conhecimento preciso de quem está ou
não presente no Colégio Militar, os Alunos que necessitem de entrar nas instalações em períodos
de atividade reduzida (fins de semana, feriados e férias) para desenvolvimento de qualquer
atividade, designadamente desportiva, devem entrar obrigatoriamente pelo Pátio dos Fâmulos,
onde será feito o controlo dos acessos.
(2) O uniforme utilizado é o de saída (farda de pano). Excecionalmente, pode ser autorizada a
utilização do uniforme correspondente à prática desportiva, desde que o seu transporte no
exterior do Colégio Militar se efetue em viatura.
x. Cartões dos Alunos do BatCol:
(1) Todos os Alunos dispõem de um cartão de identificação de modelo exclusivo do Colégio Militar
que, para além da função essencial de identificação do Aluno, é um elemento importante para o
controlo da presença do Aluno no interior do Colégio;
(2) A ausência deste cartão no cacifo existente para o efeito no Corpo de Alunos ou a ausência de
registo eletrónico na entrada do CM, pressupõe que o Aluno se encontra fora do Colégio;
(3) Os Alunos devem ter especial cuidado na utilização correta do referido cartão e no seu controlo,
mantendo-o sempre em condições de ser prontamente apresentado;
(4) Convirá que, em especial no que se refere aos Alunos mais novos, os PEE prestem a devida
atenção, no sentido de evitar o extravio do mesmo ou o esquecimento no domicílio. Neste caso,
os Alunos devem apresentar-se ao Oficial de Dia ou dar conhecimento do facto ao Vigilante de
Serviço;
(5) O esquecimento reiterado, o extravio ou a não entrega do cartão de identificação no Gabinete do
Oficial de Dia são passíveis de procedimento disciplinar.
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XIII.

SERVIÇO DE SAÚDE

1. Generalidades
a. Os Alunos podem recorrer ao Serviço de Saúde do Colégio para consultas de clínica geral e tratamentos;
b. O Colégio Militar não tem responsabilidade de prestar apoio psicológico, ou seja, psicologia clínica;
c. Horário de funcionamento normal da Enfermaria:
(1) 09h00 – 13h00;
(2) 14h00 – 17h30.
d. Os tratamentos, fora do horário referido na alínea anterior, só serão considerados em casos de
manifesta urgência, devendo ser comunicados à respetiva companhia de Alunos;
e. As consultas médicas de clínica geral ocorrem uma vez por semana;
f. Os PEE devem entregar, na enfermaria, cópias do boletim de vacinas e do cartão de saúde devidamente
atualizados;
g. Os PEE devem obrigatoriamente indicar na Secretaria Escolar no início de cada ano letivo, e sempre
que houver alteração, o sistema de saúde do(s) seu(s) educando(s) e para onde o(s) mesmos(s) deve(m)
ser encaminhado(s) em caso de doença (hospitais/clínicas), desejando que o façam para outro destino
que não o previsto no seguro escolar. Neste caso, o seguro escolar poderá não assumir os eventuais
custos, em virtude de se tratar de uma opção pessoal;
h. Todos os custos inerentes a estas consultas serão faturados pelos hospitais/clínicas diretamente aos
PEE;
i. Todos os Alunos devem ser possuidores do cartão de beneficiário do seu sistema de saúde;
j. O Colégio transporta e garante o acompanhamento dos Alunos às urgências nas situações derivadas
das atividades escolares e quando os alunos se encontrem no ou em representação do CM, pelo que
deve ser entregue cópia do respetivo cartão de beneficiário válido, na Enfermaria do Colégio. Nestes
casos, os PEE são informados pela Enfermaria pelo meio mais expedito devendo, logo que possível,
acompanhar o seu educando na prestação hospitalar de urgência;
k. O transporte e o acompanhamento podem ser assegurados pelos PEE desde que o informem e que a
avaliação clínica imediata não seja contrária;
l. Os cuidados de saúde que estão cobertos pelo seguro escolar, são prestados de acordo com o plano
de saúde previsto pelo mesmo;
m. O Serviço de Saúde obriga-se a registar a data/hora de apresentação e saída dos Alunos para cuidados
de saúde, quer na Enfermaria do Colégio, quer nos Hospitais, comunicando-a ao Corpo de Alunos que
analisará os registos para efeitos de justificação de atrasos/faltas;
n. A medicação prescrita aos Alunos deve ser entregue pelos PEE, diretamente na enfermaria, com a
respetiva hora e dose da toma;
o. O Colégio Militar não fornece medicação aos Alunos. Apenas administra medicação fornecida pelos
PEE, pelo que, quando houver lugar a prescrição médica, os PEE são responsáveis pela sua aquisição;
p. Os alunos não estão autorizados a ter na sua posse medicamentos salvo casos devidamente
fundamentados e comunicados ao CM através da Enfermaria (com conhecimento à Companhia).
2. Consultas
a. A comparência dos Alunos às consultas médicas de clínica geral depende de prévia inscrição em
impresso próprio afixado diariamente nas Companhias de Alunos em coordenação com a Enfermaria,
no máximo até às 14h30 do dia anterior à consulta;
b. Os Alunos que se inscrevam não podem faltar às consultas;
c. Depois de iniciadas as consultas, só serão atendidos excecionalmente Alunos não inscritos mediante
intervenção do Oficial Comandante da respetiva Companhia de Alunos ou do Oficial de Dia;
d. A ida a consultas acionadas pelos PEE, preferencialmente sem prejuízo das atividades escolares ou
outras, carecem de informação enviada ao Corpo de Alunos, com a máxima antecedência possível;
e. O Aluno é responsável pelo preenchimento e entrega da respetiva pretensão na Secretaria da sua
Companhia;
f. A ida a consultas acionadas pelos PEE implica o envio para o Corpo de Alunos de uma informação clínica
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da referida consulta, por escrito, que será posteriormente entregue na Enfermaria e incluída no
processo individual para, desta forma, garantir um melhor acompanhamento do estado de saúde do
Aluno.
3. Tratamentos
a. Os Alunos com necessidade de tratamentos diários que derivam de indicação do Serviço de Saúde do
CM ou dos PEE, comparecem na Enfermaria conforme o horário referido em 1. Em casos excecionais
poderá ser considerado um alternativo a fixar pelo médico ou enfermeiro de serviço;
b. Em casos de urgência, o tratamento não tem condicionamentos de horário;
c. A medicação que vier prescrita do domicílio deve estar acompanhada da informação clínica e respetiva
posologia para que possa ser administrada no Colégio pelo enfermeiro ou socorrista de serviço;
d. O Colégio não se responsabiliza por medicação que seja entregue pelos PEE aos seus educandos, ou a
outras entidades não autorizadas, sem conhecimento da Enfermaria;
e. No 1º Ciclo, os medicamentos devem ser ministrados em casa. Mas essa informação deve ser dada
através da plataforma de gestão escolar ou e-mail, com a referência da hora e dosagem. Quando assim
não for possível, deverão ser entregues na Secretaria do 1º ciclo juntamente com a prescrição médica,
com a identificação do aluno, dosagem e hora a tomar, no exterior da caixa. O Colégio Militar não pode
ministrar qualquer tipo de medicamentos sem receita médica. Essa informação deve ser sempre
registada através dos meios referidos.
4. Baixas à Enfermaria do Colégio e ao Hospital.
a. Quando ocorrer uma baixa de urgência à Enfermaria do Colégio ou ao Hospital, durante os períodos
normais de atividade e através de meios do CM, o Serviço de Saúde dá imediato conhecimento da
situação à Companhia de Alunos, que deverá comunicar a situação ao PEE. Esta comunicação deverá
ser feita logo que possível, alertando os PEE para os procedimentos a adotar face à situação em
concreto;
b. Quando ocorrer a baixa de urgência à Enfermaria do Colégio ou ao Hospital, fora dos períodos normais
de atividade e através dos meios do CM, o socorrista deverá comunicar imediatamente a situação ao
Oficial de Dia, que deverá acionar os contactos com o PEE e a companhia de Alunos, alertando o PEE
para os procedimentos a adotar face à situação em concreto;
c. Face à incapacidade de internamento da Enfermaria do CM por períodos prolongados, a baixa à
Enfermaria pode implicar a evacuação do Aluno pelo PEE;
d. Nos casos entendidos mais graves a situação deverá também ser comunicada ao Comandante do Corpo
de Alunos ou ao 2º Comandante do Corpo de Alunos (no caso do 1º Ciclo), Subdiretor ou Exmo. Diretor,
por esta ordem de prioridade;
e. Nas baixas ao Hospital para intervenções cirúrgicas de rotina ou pré-determinadas, o PEE tem de enviar
para a respetiva Companhia de Alunos e Enfermaria uma declaração por escrito com a sua justificação,
sendo o responsável por todo o processo envolvido.
5. Doentes no Domicílio
a. Nos casos em que o Aluno adoeça, estando no domicílio, e que a situação clínica o impossibilite de se
apresentar no Colégio, o PEE deve comunicar o facto telefonicamente e no mais curto prazo ao Oficial
de Dia, indicando-lhe a morada onde o Aluno se encontra e a identidade do médico assistente. Esta
comunicação tem de ser confirmada no Colégio, por escrito e pela forma mais expedita;
b. A situação de doente no domicílio pode ser verificada pelo Serviço de Saúde do Colégio;
c. Após o período de doença no domicílio, o Aluno apresenta-se na Enfermaria munido do atestado de
doença ou de outro documento comprovativo (tem como prazo máximo para entrega 3 dias úteis após
a sua apresentação) e inscreve-se para a primeira Revista de Saúde que ocorrer, a fim de ser observado
pelo médico e lhe ser dada alta;
d. Deve constar no atestado médico que o Aluno está em condições de ser integrado com os demais nas
normais atividades, não sendo portador de qualquer sintoma contraindicado;
e. As Baixas ao domicílio, estando o Aluno no CM, devem ser de imediato comunicadas à enfermaria pelo
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Oficial de Dia.
6. Dispensas
a. O Aluno que, pelo seu estado de saúde, não se sinta em condições de frequentar as aulas deve solicitar
autorização do docente/instrutor para se apresentar na Enfermaria (fazendo-se acompanhar da
respetiva autorização);
b. A apresentação de um Aluno na Enfermaria, durante a atividade escolar, sem a indicação do
docente/instrutor e que, cumulativamente, não seja considerada clinicamente justificável, implica a
inscrição de falta na PGE pelo docente/instrutor responsável por esse tempo escolar, bem como a
consequente ação disciplinar do Corpo de Alunos;
c. Os Alunos dispensados de atividade física devem comparecer obrigatoriamente nas aulas de Educação
Física, Equitação, Esgrima, Instrução Militar e Atividades de Complemento Curricular (ACC) envergando
equipamento de Educação Física (Fato de treino) e munidos do impresso próprio que atesta e descreve
a sua dispensa, sem o qual será inscrita a falta na PGE;
d. As dispensas de atividade física/formaturas só podem ser prescritas por ato médico;
e. Os materiais de ortótese (canadianas) são disponibilizados caso existam em stock por um período
máximo de duas semanas, podendo ser renovado.
7. Seguro Escolar
a. O Aluno do Colégio Militar está abrangido pelo seguro escolar contratado, cujo Regulamento pode ser
consultado na Secção de Logística e constitui um sistema de proteção destinado a garantir a cobertura
dos danos resultantes do acidente escolar. É aplicado complementarmente aos apoios assegurados
pelo Sistema Nacional de Saúde (Portaria n.º 413/99 de 8 de junho).
b. As despesas resultantes do acidente escolar serão assumidas até ao limite do plafond disposto no
contrato.
c. Cabe ao Colégio Militar a primeira análise da ocorrência e a respetiva decisão considerando-a incluída
ou excluída das garantias do seguro escolar após receção da participação da ocorrência realizada pelo
responsável da atividade (a realizar em modelo de Informação Escolar dirigida à Enfermaria),
instalações ou locais ou esta tenha ocorrido (entregue num período máximo até 24 horas após a
ocorrência).
d. O PEE que por iniciativa própria encaminhe o Aluno a uma consulta não pode acionar o seguro escolar
e deverá suportar todas as despesas daí decorrentes.
e. Qualquer incidente que ocorra com os Alunos quando há responsabilidade dos PEE, mesmo que em
espaço escolar, não pode ser acionado o seguro escolar.
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XIV.

ALIMENTAÇÃO

1. A alimentação é confecionada no Colégio Militar. Não são aceites quaisquer alimentos provenientes de casa,
à exceção de bolos de aniversário. Neste caso, antes do consumo pelo Aluno e seus colegas, será guardada
uma fatia do bolo no frigorífico da sala do refeitório para análise química posterior, caso seja necessária;
2. A ementa será afixada em local próprio, mensalmente, e publicada na página Web do Colégio Militar;
3. Os Alunos do 1º Ciclo dispõem de um local próprio para as suas refeições, podendo, no entanto, com vista à
sua integração progressiva nas atividades do CM, tomar a refeição no refeitório do Corpo de Alunos, com a
mesma tipologia do seu refeitório;
4. Dietas:
a. No caso de ser prescrita dieta, a proposta deve ser acompanhada do relatório médico e o Aluno deve
ser presente ao médico do Colégio Militar;
b. Se o quantitativo o justificar, os Alunos a quem for prescrita dieta alimentar tomam as refeições em
mesas reservadas nos respetivos refeitórios;
c. Em casos de alergias e/ou intolerâncias, nomeadamente as alimentares, o PEE deve entregar o
respetivo relatório na Enfermaria (que enviará à Companhia respetiva Secretaria de Alunos), de modo
a serem acionados os mecanismos adequados face à situação apresentada;
d. No caso de dietas ocasionais, estas devem ser anunciadas na respetiva Secretaria, no momento da
entrega dos alunos no Colégio (Corpo de Alunos ou 1º ciclo);
5. No caso de o Aluno/PEE não marcar refeição para os períodos em que não decorrem atividades letivas e,
ainda assim, solicite inopinadamente a refeição, será aplicado o previsto no Cap XII, nº2.
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XV.

REPRESENTAÇÃO DO COLÉGIO

1. A frequência do Colégio Militar pressupõe que todos os Alunos estejam disponíveis, não havendo
condicionamentos de ordem pessoal, para se constituírem grupos representativos das diversas áreas de
atividade, designadamente em reuniões, concursos de ciência e cultura, competições desportivas e
cerimónias de índole militar, social ou protocolar.
2. O Colégio Militar conta com os seus Alunos para o representarem nas diversas cerimónias, modalidades ou
atividades em que devam ou entendam estar presentes, reservando-se assim o direito de convocação de
todos os Alunos para sua representação, inclusivamente nos períodos de férias.
3. O Colégio Militar procura proporcionar aos seus Alunos a possibilidade de representação e participação no
maior leque possível de atividades, sejam curriculares, de complemento curricular ou outras, atendendo
logicamente a custos inerentes e prioridades de representação de diversa índole.
4. O Colégio Militar, através do responsável pela respetiva atividade, informa atempadamente, e pelo meio mais
expedito, os PEE dos Alunos convocados da hora, local e duração expetável da atividade.
5. A não participação nas atividades previamente programadas e autorizadas só será admissível por motivos de
força maior; não se verificando estes pressupostos, o Aluno será responsabilizado e sancionado pela sua falta,
sendo que, naquelas que impliquem custos para os PEE, os mesmos serão imputados.
6. Procurar-se-á que os Alunos representem o Colégio nas várias modalidades ou disciplinas do seu agrado,
desde que essa representação:
a. Não colida com as atividades escolares, principalmente em caso de deficiente preparação ou fraco
aproveitamento académico;
b. Não prejudique terceiros, ou seja, não vá a sua participação tirar o lugar a outros Alunos que optem em
primeira opção por essa atividade;
c. Não prejudique representações do Colégio, do mesmo ou de outro âmbito;
d. Esteja dentro dos encargos financeiros previstos ou aceitáveis.
7. A participação nas equipas de representação do CM não terá quaisquer custos para os PEE, desde que os
Alunos pertençam àquelas equipas.
8. Nos restantes casos, pretendendo o Aluno participar, desde de que autorizado pelo PEE e pelo CM, não
pertencendo à equipa, os valores financeiros de inscrição, material, transporte e restantes apoios, serão
suportados pelos PEE.
9. Entende-se, também, como orientação permanente de todos os Educadores do Colégio, a disponibilidade
para acompanhamento dos Alunos nas suas atividades integradas no processo de aprendizagem;
10.São nomeados ou indigitados os Educadores responsáveis pelas diversas atividades em que os Alunos
pretendam participar e representar o Colégio;
11.A estes responsáveis, em conjugação com o Aluno delegado, cabe a coordenação da atividade e, se possível,
o acompanhamento. Não sendo este possível, deve ser emitido parecer técnico, a juntar aos pareceres das
diversas entidades adequadas sobre eventuais custos, consequências para as atividades curriculares, etc., de
modo a poder fundamentar a decisão superior e, caso seja necessário e indispensável o acompanhamento
dos Alunos, a nomeação de pessoal;
12.Os Alunos que na última avaliação de final de período tenham obtido a classificação em Comportamento
inferior a Suficiente ficarão condicionados a integrar as equipas representativas do Colégio Militar, que
poderá ser autorizada mediante autorização excecional a conceder pelo Exmo. Diretor;
13.Os Alunos que num período escolar apresentem mais do que duas disciplinas sem aproveitamento, poderão
ficar condicionados a integrar as equipas representativas do Colégio Militar (Como por exemplo: as
competições a nível do Desporto Escolar, as exibições das Classes de Ginástica, a inclusão na Escolta a Cavalo,
a participação em provas hípicas e em outros eventos desportivos, bem como os respetivos treinos). A
inscrição nas provas e participação nos treinos para as atividades referidas dos treinos das equipas apenas
ocorrerá com autorização prévia expressa por parte dos respetivos PEE;
14.As visitas de estudo programadas pelos departamentos/grupos disciplinares são de carácter obrigatório.
15.As visitas de estudo, as viagens de fim de ciclo e a viagem de finalistas têm normas específicas aprovadas pela
direção, onde serão definidos os objetivos, requisitos e procedimentos, bem como os respetivos
responsáveis;
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16.A participação em atividades de representação do Colégio não é considerada falta;
17.As cerimónias realizadas pelo Colégio Militar e que constam do seu Plano Anual de Atividades fazem parte
integrante do Projeto Educativo e, como tal, convidam à presença e participação de toda a Comunidade
Educativa e constituem um forte laço de união entre as várias gerações de todos os membros da Família
Colegial;
18.Os Alunos do 1º CEB, assistirão obrigatoriamente e sempre uniformizados às cerimónias organizadas pelo
Colégio Militar, sendo que, pela sua condição de não integrarem o BatCol serão inseridos num modelo
diferenciado dos alunos dos 2.º e do 3.º CEB e Ensino Secundário;
19.Pela sua relevância destacam-se as seguintes cerimónias, cujas datas se encontram definidas no Plano de
Atividades Anual:
a. Cerimónia da Abertura Solene do Ano letivo, Apresentação dos novos Alunos e Aniversário da Morte do
Fundador, Marechal Teixeira Rebelo;
b. Integração dos Novos Alunos no BatCol/ Compromisso de Honra;
c. Aniversário do Colégio Militar;
d. Cerimónia de encerramento do Ano Letivo/Transmissão do Guião.
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XVI.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

1. Âmbito, condições e regras de utilização dos equipamentos incluídos no Programa Tecnológico Digital (PTD):
a. Âmbito:
(1) O Colégio Militar vê na mobilidade e na adoção das novas tecnologias, um passo importante para
a educação dos seus alunos. A versatilidade dos dispositivos permite a alunos e professores, bem
como a PEE, partilharem informação em tempo real, e promover uma maior colaboração e partilha
de informação, ao mesmo tempo que aumentam produtividade e criatividade;
(2) A utilização de equipamentos informáticos de forma alargada, permitirá inovar e melhorar o
desempenho escolar dos alunos, em respeito pelo meio ambiente e em sintonia com o desiderato
das famílias, porque aprender a aprender e aprender fazendo, são lemas fundamentais na
Educação do Sec. XXI;
(3) Preparar os nossos jovens de acordos com os valores do Colégio Militar, mas simultaneamente
colocar ao seu dispor instrumentos diferenciadores na abordagem aos desafios da sociedade de
informação e do conhecimento, é fundamental para o desejado sucesso dos nossos alunos,
fomentando a criatividade, o rigor, o desenvolvimento pessoal e intelectual;
(4) Sendo um campo onde a liberdade de utilização deve imperar, a mesma não é exequível sem a
definição de regras, cuja principal motivação é a proteção dos Alunos;
(5) As políticas, procedimentos e informações adiante descritas aplicam-se a todos os dispositivos
informáticos usados no CM ao abrigo do PTD;
(6) Os Oficiais, Professores e os administradores podem definir requisitos adicionais para uso na área
escolar ou no Corpo de Alunos;
(7) A implementação do PTD pressupõe que os alunos, pais e professores estão conscientes das
responsabilidades associadas ao uso eficiente, ético e legal dos recursos tecnológicos. Em caso de
violação, a utilização do equipamento poderá ser condicionada e a ação disciplinar pode ser
aplicada, de acordo com os procedimentos de utilização adiante descritos em complemento dos
previstos no GAl.
b. Condições
(1) O CM disponibiliza os recursos infraestruturais na sala de aula com vista à utilização destes
equipamentos, incluindo interface de projeção e projetor, bem como rede wi-fi;
(2) Quaisquer questões técnicas devem ser endereçadas ao Administrador de Dispositivos Móveis (ADM)
(webmaster@colegiomilitar.pt);
(3) Todos os alunos e professores do CM recebem uma conta Microsoft Office 365 para educação que é
gerida pela instituição, sendo esta a identificação a utilizar nos equipamentos;
(4) O uso da Internet e do equipamento, no CM, será monitorizado pela administração técnica do CM,
com base na gestão de software para avaliar o uso e a eficácia do dispositivo na sala de aula. Além
disso, o conteúdo do equipamento, incluindo o histórico do browser e os e-mails, pode ser visualizado
a qualquer momento por um professor e/ou pelo administrador de dispositivos móveis, com fins de
avaliação do cumprimento das presentes regras e em respeito pela Lei e pelo Regulamento Geral da
Proteção de Dados;
(5) O CM não interfere na configuração dos equipamentos quando estes estejam ligados a outras redes,
nas quais o Aluno utilizará as definições definidas pelos PEE.
(6) A utilização de equipamentos informáticos, no âmbito do PTD, compreende três tipologias de
equipamentos quanto ao seu uso:
(a) Equipamentos idênticos para cada Aluno, para utilização em modo de sala de aula;
(b) Equipamentos próprios que os Alunos pretendam, de forma autónoma, utilizar para
complemento da aprendizagem;
(c) Equipamentos propriedade do CM, disponibilizados em sala de aula e nas salas de informática
do Corpo de Alunos.
(7) A utilização de equipamentos informáticos próprios referidos em 1.b.(6)(b) do presente capítulo, é
autorizada mediante pedido, por escrito, dos PEE ao Corpo de Alunos, nas seguintes condições:
(a) A utilização de equipamentos tecnológicos nas aulas ou outras atividades formativas deverá
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estar diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e ser expressamente autorizada
pelo docente ou pelo responsável dessas atividades:
1. 1º Ciclo – Não está considerada a utilização de equipamentos informáticos próprios;
2. 5º, 6º e 7º anos – Não poderão fazer uso deste tipo de equipamentos no Corpo de Alunos,
encontrando-se à sua disposição equipamento informático adequado aos trabalhos
necessários, que complementam a utilização dos equipamentos referidos 1.b.(6)(a);
3. 8º e 9º anos – Poderão utilizar os equipamentos informáticos próprios, até à hora de
silêncio, sendo que, após a mesma, os equipamentos serão guardados em armário fechado
para o efeito, na sala de informática da Companhia, à guarda do Aluno de Dia à Companhia;
4. Ensino Secundário: poderão utilizar os equipamentos informáticos próprios, até à hora de
silêncio, sendo que a responsabilidade de guarda é de cada Aluno. No entanto, caso
pretendam, poderão guardá-los na sala de informática da companhia.
(b) Os alunos podem usar seus equipamentos nas salas de aula e, se necessário, criar e/ou continuar
o trabalho escolar no internato ou em casa.
c. Regras de utilização de qualquer tipo de equipamento informático:
(1) Os alunos não podem:
(a) Envolver-se em assédio ao usar a Internet ou outros dispositivos de comunicação. Define-se
assédio como o comportamento indesejado, com objetivo ou efeito de perturbar ou constranger
a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante,
humilhante ou desestabilizador. Assédio inclui, mas não se limita, à personificação de outro, ao
envio de mensagens injustificadas ou mensagens que são depreciativas, difamação ou
comentários ofensivos via e-mails, mensagens de texto, postar comentários sobre Blogs, redes
sociais, salas de chat ou em outros sites, SMS ou MMS mensagens e quaisquer outros modos de
comunicação eletrónica;
(b) O aluno alvo de assédio, deve imprimir/enviar o material de ofensa e entregá-lo no CAl, se o
incidente ocorrer no CM, ou ao seu PEE, caso o incidente ocorra fora do CM;
(c) Difundir, no Colégio ou fora dele, nomeadamente, via internet ou através de outros meios de
comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos letivos e não letivos, sem autorização
da Direção;
(d) Utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos,
programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades
formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a
utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as
atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo docente ou pelo responsável pela
direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;
(e) Captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização
prévia dos docentes ou dos oficiais, responsáveis pela supervisão dos trabalhos ou atividades em
curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa,
cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;
(f) Aceder, enviar, carregar, descarregar ou distribuir informações que possam ser consideradas
ofensivas, profanas, ameaçadoras, pornográfico, obscenas, sexualmente explícitas, inadequadas
ou antissociais dentro e fora do ambiente escolar;
(g) Fazer comentários na Internet ou enviar comentários via SMS, MMS ou outros meios de
comunicação eletrónica, que possam prejudicar a reputação do CM;
(h) Usar screensavers, avatares, wallpapers ou capas de proteção que apresentem imagens
inadequadas ou provocadoras, de acordo com as normas de conduta do Aluno do Colégio Militar;
(i) Utilizar a rede de Internet do CM para conversar ou enviar mensagens, em quaisquer
circunstâncias, sem o consentimento de um professor;
(j) Revelar detalhes pessoais dos próprios ou de outros na Internet, incluindo, mas não limitado de
contas de e-mail, senhas, endereço residencial, número de telefone e quaisquer outras
informações pessoais;
(k) Cometer plágio nem violar a lei dos direitos de autor;
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(l) Personificar outros ao usar a Internet;
(m) Efetuar login usando a conta de outra pessoa;
(n) Remover, editar ou substituir a sua identificação de registo no equipamento e na rede, por
qualquer motivo, sem o consentimento do CM e/ou do seu PEE. Qualquer alteração dessas
contas deve ser imediatamente reportada ao administrador de dispositivos móveis;
(o) Tirar fotografias ou vídeos no CM ou em qualquer função ou atividade relacionada com o CM,
sem a autorização do adulto responsável pela atividade;
(p) Distribuir ou colocar fotografias, imagens gráficas ou vídeos de alunos, professores e demais
pessoas na Internet, sem a sua expressa permissão;
(q) Utilizar equipamentos de comunicação móvel fora dos edifícios do Corpo de Alunos.
(2) Os Alunos devem:
(a) Respeitar os direitos e a privacidade dos outros;
(b) Utilizar todos os modos de comunicação eletrónica com integridade e honestidade, sendo
sensíveis aos outros e confiáveis no que comunicarem, sabendo que o que é enviado através ou
afixado na Internet tem garantia de ser privado, podendo ser rastreado, impresso e entregue ao
CM ou às autoridades legalmente competentes para o efeito;
(c) Manter o sistema operacional atualizado, fazendo sempre o download e a instalação das
atualizações disponíveis;
(d) Desligar o som, a menos que seja expressamente permitido por um docente ou oficial;
(e) Cumprir as leis de marca e de copyright e com o estabelecido em todos os contratos de licença.
Se não tiver certeza, deve consultar o professor, o PEE ou o ADM.
(f) Estar cientes de que as informações publicadas na Internet podem ser imprecisas ou podem
deturpar a identidade de uma pessoa ou uma situação;
(g) Informar o ADM caso identifiquem um problema de segurança ou qualquer outro problema com
a rede do CM;
(h) Usar os sites de redes sociais de uma forma responsável e de modo ciberneticamente seguro,
não revelando detalhes pessoais, limitando o acesso às suas páginas de redes sociais às pessoas
que conhecem e em quem confiam, e não colocarão em sites informações ofensivas ou de
assédio;
(i) Agir de forma responsável ao tirar fotografias e vídeos, ao enviá-los usando dispositivos
eletrónicos e ao publicá-las na Internet.
(j) De acordo com os documentos subscritos no ato da matrícula, aos PEE cumpre:
1. Supervisionar o uso do dispositivo dos mesmos quando este não estiver no CM;
2. Ajudar os seus educandos a desenvolver uma rotina de utilização e de cuidados a ter com
os equipamentos.
d. Regras de utilização dos equipamentos informáticos referidos em 1.b.(6)(a) e 1.b.(6)(b) do presente
capítulo :
(1) Os alunos externos devem trazer o seu equipamento todos os dias com a bateria totalmente
carregada para garantir a atividade de um dia inteiro de aulas, sem a necessidade de recarregar;
(2) Os alunos internos, de acordo com as regras disponíveis nas salas de informática do CAl, devem
colocar os equipamentos referidos em 1.b.(6)(a) nos armários de carregamento, de modo a que
os mesmos se encontrem totalmente carregados no início de cada dia;
(3) Quando não estiver em uso, o equipamento próprio deve ser armazenado com segurança dentro
da mochila/saco/trolley do aluno;
(4) O equipamento apenas pode encontrar-se nas seguintes situações:
(a) A ser utilizado pelo Aluno, com fins educacionais, na área escolar ou CAl;
(b) No armário trancado da sala de aula, o que deve ser comprovado pelo Professor cuja aula
termina;
(c) Na mochila/saco/trolley, em transporte;
(d) No armário de carregamento no CAl;
(e) Em casa.
(5) O equipamento não pode permanecer no CM durante a estadia dos Alunos fora do CM, exceto
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para os alunos internos e apenas durante os dias úteis, se colocados nos armários de
carregamento. Os Alunos Externos devem transportar os equipamentos para casa todos os dias;
(6) Os Alunos não podem:
(a) Criar, participar ou fazer circular conteúdo que tente minar, alterar e/ou ignorar os
mecanismos de segurança de hardware e software que estão instalados. Isso inclui, mas não
está limitado a, remover o perfil de gestão de dispositivos móveis e/ou certificados, bem
como a instalação de gestores de aplicativos não autorizados e assistentes síncronos que
podem permitir o acesso a aplicativos piratas e não-oficiais;
(b) Utilizar carregadores individuais no CM dos equipamentos referidos em 1.b.(6)(a), devendo
permanecer em casa.
(7) Os Alunos devem:
(a) Definir uma senha de segurança no seu equipamento. Esta senha deve ser conhecida apenas
pelos alunos para garantir que o equipamento é usado apenas pelo aluno em questão;
(b) Manter o sistema operacional atualizado, fazendo sempre o download e a instalação das
atualizações disponíveis. Esta atividade deve ter lugar em casa ou no CAl para garantir que
estará sempre funcional ao iniciar o dia escolar; o Aluno é responsável pela colocação do
equipamento nos armários de armazenamento/carregamento, não podendo delegar tal
responsabilidade a qualquer aluno, professor ou funcionário;
(c) Manter o recurso de localização ligado, em todos os momentos;
(d) Reportar de imediato ao ADM qualquer problema, vandalismo, dano, perda ou roubo do
equipamento;
(e) Substituir as capas/malas perdidas ou danificadas, sem as quais não poderão utilizar os
equipamentos no CM;
(f) Manter ativo o backup automático, por razões de segurança e para segurança de dados;
(g) Utilizar o armazenamento gratuito de 1TB do Microsoft Office 365, fornecido pelo CM, para
fazer backup de conteúdo criado pelo utilizador, como imagens, vídeos, apresentações e
projetos.
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XVII.

CONDUTA

Caro Aluno do Colégio Militar,

Muito foi escrito e, mesmo assim, temos consciência de que muito mais haverá para te transmitir. Para além de
todas as normas deste GAl, tratadas nos vários capítulos, designadamente as normas de conduta indicadas, terás
fundamentalmente de respeitar a liberdade dos outros e as normas comummente aceites em sociedade.
Todos nós que fazemos parte da “Família Colegial” – na qual se incluem os militares, os docentes e demais
funcionários civis – procuraremos aconselhar-te e alertar-te para te ajudar a ultrapassar as eventuais infrações
e/ou imperfeições, fruto da tua juventude e inexperiência. Todos saberemos apoiar-te para que possas, nas mais
variadas situações, obter sucesso como digno “Menino da Luz”.
Sempre que precisares de auxílio ou não souberes como proceder, procura a ajuda do teu graduado, do teu
Comandante de Companhia ou Adjunto, ou dos teus Docentes.
Esperamos que te sintas parte integrante desta “Família” e que tudo farás para honrares a tua farda e o Colégio
que te irá formar em termos académicos e como cidadão orgulhoso da Pátria a que pertences.
Bem-hajas e muitas felicidades.

O Diretor
(Original assinado e arquivado
no Gabinete de Apoio à Direção)
ANTÓNIO EMÍDIO DA SILVA SALGUEIRO
Cor Art
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Anexo - Plano de Uniformes dos Alunos do Colégio Militar
1.

Plano de Uniformes do Batalhão Colegial
a. Tipologia
(1) Os uniformes constantes neste GAl agrupam-se em:
(a) Farda de Gala ou de Cerimónia;
(b) Farda de Saída ou de Passeio;
(c) Farda Interna ou de Serviço;
(d) Equipamento de Ginástica;
(e) Outros Artigos.
(2) Das Fardas e Equipamentos referidos no artigo anterior englobam os seguintes conjuntos tipo:
(a) Farda de Gala ou de Cerimónia
1. Base (com e sem Arma);
2. Graduados (com e sem Arma).
(b) Farda de Saída ou de Passeio;
(c) Farda Interna ou de Serviço;
1. Verão;
2. Inverno.
(d) Equipamento de Ginástica;
1. Com Fato de Treino;
2. Com Fato de Ginástica.
(e) Outros Artigos.
1. Abafos;
2. Peças de Pernoita e Internas.
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b.

Tabelas
Os fardamentos referidos anteriormente são descritos nas tabelas anexas, sendo ainda indicadas as ocasiões ou serviços em que devem ser usados.
Tabela 1: FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA SEM ARMA
UNIFORME A
UTILIZAR

FARDA DE GALA OU
CERIMÓNIA

FARDA DE GALA OU
CERIMÓNIA COM
ARMA
FARDA DE GALA OU
CERIMÓNIA DA
ESCOLTA A CAVALO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

BARRETINA …………………….
DÓLMAN …………………………
CALÇA ……………………………
CAMISA BRANCA ……...…….....
Nas situações referidas no Regulamento de
GRANADEIRAS …………………
Uniformes do Exército onde está consignado o uso
LUVAS BRANCAS DE PANO …
de Grande Uniforme, Jaqueta e Uniforme Nº1 A.
BOTAS DE DESFILE ou SAPATO PRETO …………………………….
MEIA PRETA …………………….
CINTO PRETO C/ FIVELA DOURADA C/ SUSPENSÃO DA BAINHA DA
BAIONETA………….
MEDALHAS ………………………
O MESMO DO REFERIDO NA FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA, MAS
Nas situações de Formatura e/ou Desfile da
ARMADO DE ARMA
Força.
LUVAS BRANCAS COM PUNHOS ALTOS DE CABEDAL
CANANA EM CABEDAL BRANCA
QUANDO ARMADOS TRANSPORTAM A LANÇA
OBS: Em substituição da calça e dos sapatos ou botas, usa-se o calção de montar de cerimónia
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Tabela 2: FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA SEM ARMA PARA GRADUADOS
UNIFORME A UTILIZAR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA
PARA GRADUADOS

BARRETINA …………………….
DÓLMAN …………………………
CALÇA ……………………………
CAMISA BRANCA ……...…….....
GRANADEIRAS …………………
LUVAS BRANCAS DE PANO …
BOTAS DE DESFILE ou SAPATO PRETO …………………………….
MEIA PRETA …………………….
CINTO PRETO C/ FIVELA DOURADA e SUSPENSÃO DA BAINHA DA ESPADA
MEDALHAS …………………….
CANANA (Apenas para graduados com graduação igual ou superior a 2 estrelas)
……………………………….
Nota: Para Graduados Cmdt de Secção (1 estrela) quando armados de FBP não
transportam CANANA.
O MESMO DO REFERIDO NA FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA, MAS ARMADO DE ESPADA

FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA
COM ESPADA
FARDA DE GALA OU CERIMÓNIA
DA ESCOLTA A CAVALO

OCASIÕES EM QUE
DEVE SER USADO

Nas
situações
referidas
no
Regulamento de
Uniformes
do
Exército
onde
está consignado o
uso de Grande
Uniforme,
Jaqueta
e
Uniforme Nº1 A.
Nas situações de
Formatura e/ou
Desfile da Força.

LUVAS BRANCAS COM PUNHOS ALTOS DE CABEDAL
CANANA EM CABEDAL BRANCA
QUANDO ARMADOS TRANSPORTAM LANÇA ou SABRE (só para graduados)
OBS: Em substituição da calça e dos sapatos ou botas, usa-se o calção de montar de cerimónia

Página iii

Anexo - Plano de Uniformes dos Alunos do Colégio Militar

Tabela 3: FARDA DE SAÍDA OU PASSEIO
UNIFORME
A UTILIZAR

FARDA DE
SAÍDA OU
PASSEIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
BARRETE …………………….
DÓLMAN …………………………
CALÇA ……………………………
CAMISA BRANCA ……...…….....
LUVAS CASTANHAS DE
CABEDAL
MEIA PRETA …………………….
SAPATO PRETO ……………….
FITAS DAS MEDALHAS ……….
SÍMBOLO DE GRADUAÇÃO NO
COLARINHO (Só para
Graduados)

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

Nas situações referidas no Regulamento de Uniformes do Exército
onde está consignado o uso de Uniforme Nº1 B.

OBS: Em substituição da calça e dos sapatos, usa-se o calção de montar de cerimónia
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Tabela 4: FARDA DE INTERNA OU DE SERVIÇO (VERÃO/INVERNO)
UNIFORME A UTILIZAR

FARDA INTERNA OU DE
SERVIÇO – VERÃO

FARDA INTERNA OU DE
SERVIÇO – INVERNO

FARDA DE SERVIÇO –
EVENTOS

2
3

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
FARDA INTERNA OU DE SERVIÇO2 – VERÃO
BARRETE …………………………….
POLO MANGA CURTA …………….
CALÇA COTIM……………………….
CINTO CABEDAL MODELO CM ….
BOTA PRETA SERVIÇO ………….
FARDA INTERNA OU DE SERVIÇO – INVERNO
BARRETE ……………………………
POLO MANGA COMPRIDA ……. …
BLUSÃO …………………………….
CALÇA COTIM3 ………………………
CINTO CABEDAL MODELO CM ….
BOTA PRETA SERVIÇO ………….
FARDA DE SERVIÇO – EVENTOS
BARRETE ……………………………
BLUSÃO …………………………….
CALÇA COTIM3 ………………………
CINTO CABEDAL MODELO CM ….
BOTA PRETA SERVIÇO ………….

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

1. Serviço diário Interno, incluindo em sala
de aula e Internato.
2. No desempenho de Aluno de Dia (para o
caso dos Graduados).

1. Serviço diário Interno, incluindo em sala
de aula e Internato.
2. No desempenho de Aluno de Dia (para o
caso dos Graduados).

1. Em situações de visitas de estudo no
exterior em que não seja aconselhável o
uso da Farda de Saída ou Passeio.
2. Em eventos especiais internos em que
seja determinado o uso deste tipo de
uniforme.

PASSADEIRAS COM GRADUAÇÃO (Só para Graduados)
Em substituição da calça de cotim e botas pretas de serviço, usa-se o calção de montar e botas altas para as aulas de equitação.
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Tabela 5: EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA – FATO DE TREINO
UNIFORME A
UTILIZAR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA – FATO DE TREINO

EQUIPAMENTO
DE GINÁSTICA

CASACO DE FATO TREINO ……
CALÇA DE FATO TREINO. …….
CAMISOLA GINÁSTICA …………
BRAGAS …………………………...
MEIA BRANCA ……………………

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA – FATO DE GINÁSTICA
CAMISOLA GINÁSTICA …………
EQUIPAMENTO
BRAGAS …………………………...
DE GINÁSTICA
MEIA BRANCA ……………………
CALÇÃO DE NATAÇÃO …………

1. Aulas de Educação Física e provas
desportivas.
2. Deslocações para provas desportivas.

1. Durante a realização das Aulas de Educação
Física.
2. Durante as aulas de Natação (no caso
específico dos artigos de piscina)
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Tabela 6: DIVERSOS
UNIFORME A
UTILIZAR

ABAFOS

PEÇAS DE
PERNOITA E
INTERNAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

CAPOTE ……………………………………….
PARKA (IMPERMEÁVEL). ……………………
ROUPÃO ……………………………………
TROLLEY MODELO CM (Opcional) ……
PORTA-FATOS MODELO CM (Opcional)
CALÇÃO DE MONTAR DE PANO (GALA, PASSEIO ou CERIMÓNIA)
CALÇÃO DE MONTAR DE SERVIÇO …….
BOTAS DE MONTAR ………………………
BOTÕES DE METAL DOURADO ………….

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO
1. Quando determinado superiormente.
2. Situações específicas determinadas pelas condições
meteorológicas.
3. Casos de recomendação médica.

1. Durante a realização das Aulas de Equitação para o
caso dos calções de montar e botas de montar.
2. No interior das respetivas companhias para o caso dos
pijamas e roupão.
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c.

Artigos – Descrição
Os artigos de uniforme são descritos por ordem numérica, conforme indicado nas tabelas.
(1) BARRETINA Figura 3
De acordo com as especificações técnicas.
(2) BARRETE Figura 4

De acordo com as especificações técnicas.
(3) DÓLMAN DA FARDA DE PANO Figura 5
De acordo com as especificações técnicas.
(4) CALÇA DA FARDA DE PANO Figura 9
De acordo com as especificações técnicas.
(5) CAMISA BRANCA Figura 8
Confecionada em tecido de algodão branco e poliéster, tipo camiseiro, sem colarinho. As
frentes são lisas e fecha com botões. As mangas terminam com punho duplo com botão e
casas para uso de botões de punho.
(6) GRANADEIRAS Figura 7
De acordo com as especificações técnicas.
(7) LUVAS BRANCAS Figura 6
Confecionadas em algodão branco, fechando através de botão; são usadas com a Farda de
Gala ou Cerimónia.
(8) LUVAS BRANCAS COM PUNHOS BRANCOS DE CABEDAL (ESCOLTA A CAVALO) Figura 10
As luvas brancas são as mesmas do ponto (7). Os punhos altos são em cabedal que se adapta
com presilhas prolongando-se até aos cotovelos. São adaptados ao punho terminando junto
ao cotovelo em bico.
(9) LUVAS CASTANHAS DE CABEDAL Figura 13
Confecionadas em pelica; são lisas e têm três nervuras longitudinais nas costas da mão.
Usam-se com a Farda de Pano de saída ou passeio.
(10) SAPATOS PRETOS Figura 12
Manufaturados em calfe preto, têm biqueiras sobrepostas e apertam à frente através de
atacadores pretos de algodão, em cinco pares de furos. São usados com a Farda de Gala ou
Farda de Cerimónia e Passeio.
(11) BOTAS PRETAS DE CERIMÓNIA Figura 14
Manufaturadas em calfe preto, têm biqueiras sobrepostas e apertam à frente através de
atacadores pretos de algodão. Têm meio cano até acima do tornozelo. São usadas com a
Farda de Gala.
(12) MEIA PRETA Figura 11
Confecionadas em algodão mercerizado preto; são lisas e ajustadas à perna por canhão
elástico. São utilizadas com a Farda de Cerimónia e Passeio.
(13) CINTO PRETO C/ FIVELA DOURADA e SUSPENSÃO DA BAINHA Figura 15
Confecionado em pele preta, forrado a tecido preto na parte interior. Com a largura de 4 cm
é ajustável com colchetes na parte interna através de orifícios pré-instalados e ajustado com
duas presilhas, uma de cada lado. Fecha com um fecho de encaixe interior por meio de uma
chapa em latão de 4,5X4,5 cm que encaixa em moldura igualmente de latão dourado de 6X6
cm. Esta chapa em latão tem desenhado em alto-relevo um o escudo português, encimado
por uma coroa aberta e por baixo uma faixa com o nome “Colégio Militar” inscrito. Para o
caso dos graduados, este cinto é complementado por uma suspensão em cabedal, apertada
com botão de latão e terminada com fecho de mola que prende na argola da bainha. Para o
caso dos alunos armados com espingarda, esta suspensão em cabedal é da largura do cinto
e entra no cinto por uma volta na suspensão e termina com um encaixe para a bainha da
baioneta da espingarda.
(14) CINCO DE CABEDAL MODELO CM DA FARDA DE SERVIÇO Figura 16
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Confecionado em pele de cor natural com 3 cm de largura e 0,3 de espessura. É ajustável
com duas fivelas em latão de cada lado do fecho principal que se situa a meio e é constituído
por uma chapa de 4X4 cm em latão tendo desenhado em alto-relevo o escudo português,
encimado por uma coroa aberta e por baixo uma faixa com o nome “Colégio Militar” inscrito.
Esta chapa fecha com um gancho que prende numa fivela de latão com ranhura retangular.
O cinto tem de um lado uma presilha de ajuste no mesmo cabedal e no outro uma presilha
idêntica, mas com um retângulo de proteção em cabedal cozido a esta.
(15) CANANA EM CABEDAL PRETA (BRANCA PARA A ESCOLTA) Figura 17
Em pele, podendo ser de cor preta (para uso normal) ou branca (só para os elementos da
escolta), é constituída por duas peças, uma Bandoleira e a Canana propriamente dita. A
Bandoleira é feita em duas peças. Uma com 100 cm de comprimento, 40 cm de largura e 0,3
cm de espessura. Tem numa extremidade um remate em latão com um gancho de fecho que
liga à argola da Canana e na outra extremidade um terminal trabalhado em latão que vai ligar
à outra secção da bandoleira. Esta secção da bandoleira, com cerca de 50 cm tem um fecho
trabalhado que vai ligar à tira maior da bandoleira permitindo que esta se ajuste. Termina
igualmente na outra extremidade num remate de latão com gancho de fecho que liga à outra
argola da Canana. A tira maior da bandoleira tem a meio um escudo em latão com os sete
castelos e cinco quinas encimado por duas torres com esfera armilar no meio, encimada com
a cruz de Cristo.
A Canana propriamente dita é constituída por uma caixa com tampa de aba caída. A caixa
tem as dimensões de 7X12 cm e é forrada a latão dos lados onde estão fixadas as argolas que
ligam à bandoleira. A parte traseira da caixa é forrada a pele encarnada, bem assim como o
interior e a parte interior da capa. A tampa de aba caída tem formato arredondado sendo a
sua parte mais larga de 16 cm e a mais estreita de 14,5 cm. É bordada a dourado nas
extremidades e tem uma moldura interior, trabalhada em quatro pontos (Fig. 15). Ao centro
tem as letras CM em latão sobrepostas encimadas com coroa aberta, também em latão
dourado.
(16) BLUSÃO DA FARDA INTERNA Figura 20
De acordo com as especificações técnicas.
(17) CALÇA COTIM Figura 18
De acordo com as especificações técnicas.
(18) POLO MANGA COMPRIDA Figura 19
De acordo com as especificações técnicas.
(19) POLO MANGA CURTA Figura 21
De acordo com as especificações técnicas.
(20) BOTA PRETA SERVIÇO Figura 22
Manufaturada em pele preta, com sola cozida a blake, com contrafortes de trás e de iço em
tela impregnada de resina poliéster. É montada sobre palmilha de curtume vegetal de 0,3
cm, sendo cosida com linha de nylon de filamento contínuo.
Tem sola de caixa em borracha sendo colada e cosida ao montado pelo sistema blake em
toda a volta, sendo o tacão colado e cravado ao conjunto da sola. Fecha por meio de atacador
tubular entrelaçado em fio de poliamida, através de 10 pares de ilhós metálicos. (Modelo
M/91)
(21) CASACO DE FATO DE TREINO Figura 29
Blusão castanho pinhão 50% poliéster 50% algodão. Aperta com fecho de nylon a cor. Barra
aplicada do lado direito branca com fita de riscas, vermelha, verde e castanho pinhão ao
centro. Do lado esquerdo leva um bolso de dois vivos com fecho de nylon a cor, por cima
deste encontra-se um estampado a dourado velho que representa a barretina. Nas costas,
na parte superior encontra-se bordado a branco COLÉGIO MILITAR. No cós e nas mangas tem
rib castanho pinhão sendo o das costas com duas riscas centrais, uma vermelha e outra
verde. O blusão é rematado no interior da vista por um vivo de rolinho com 3 riscas
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(vermelho, castanho pinhão e verde). Penduro em fita de nastro com 3 riscas, nas cores
vermelho, castanho pinhão e verde. O blusão é pela zona das pequenas ancas e a direito.
(22) CALÇA DE FATO TREINO Figura 23
Calça castanho pinhão 50% poliéster 50% algodão. Faixa lateral da mesma cor separada na
frente por um vivo de rolinho vermelho e nas traseiras por um vivo de rolinho verde. Na
frente, parte superior, existem dois bolsos metidos no encaixe entre o vivo e a faixa lateral.
Nas traseiras encontra-se um bolso do lado direito, de dois vivos com fecho a cor de nylon,
por baixo deste é bordado COLÉGIO MILITAR a vermelho. O cós é com elástico com cordão
no interior. A calça é folgada e aperta em baixo com elástico e velcro, existindo no fundo no
interior da perna dois fechos de nylon a cor.
(23) CAMISOLA GINÁSTICA Figura 24
T-shirt 100% algodão. Frentes brancas com monograma CM estampado a azul-marinho.
Costas azul-marinho com bordado UM POR TODOS TODOS POR UM, a branco. As mangas são
curtas e a do lado esquerdo é rematada com clorete castanho pinhão. A t-shirt é justa e a
direito. Penduro em fita de nastro com 3 riscas, nas cores vermelho, castanho pinhão e verde.
(24) BRAGAS (CALÇÃO DE GINÁSTICA) Figura 27
De acordo com as especificações técnicas.
(25) MEIA BRANCA Figura 28
Manufaturadas em algodão branco, são lisas e ajustadas à perna por canhão elástico. São
usadas com equipamento de ginástica.
(26) CALÇÃO DE BANHO Figura 25
Calção de natação castanho com símbolo Colégio militar lado direito.
(27) JUDOGUI Figura 26
Fato de Judo composto por calças, casado e cinto, com o emblema da barretina no peito,
do lado esquerdo e nas costas a inscrição “COLÉGIO MILITAR”.
(28) CAPOTE Figura 30
De acordo com as especificações técnicas.
(29) BOTA DE MONTAR Figura 31
Manufaturada em calfe preto, sendo composta por floreta, cano, taloeira e tira de trás,
forrada a bezerra, cor natural e meia vaca, cor bege. Sendo cozida a linha de nylon de
filamento contínuo, é montada sobre palmilha de sola de 0,4/0,5cm com fendido a meia
espessura até à boca do salto e palmilhada até à boca do salto com vira de sola, sendo a
calcanheira cravada a pregos de latão.
É ponteada até à boca do salto, sendo o salto formado por um conjunto de duas entrecapas
de sola e tacão de borracha cravado a pregos de latão. O seu acabamento é feito com
burnimento e polimento a cera.
Com estas botas são usados esporins em metal regulamentares para o Exército, os quais são
fixados através de um arreio em cabedal preto do mesmo modelo.
Usam-se com os calções de montar de pano para saídas e cerimónias.
Para uniforme de serviço interno podem ser substituídas por botas equivalentes em borracha
preta. BOTÕES Figura 32. Os botões da farda, capote, barretina e barrete serão de metal
amarelo, lisos, convexos, com diâmetros de 0,015 ou 0,010 m, segundo o sítio de colocação.
(30) CALÇÃO DE MONTAR (GALA, PASSEIO; CERIMÓNIA)Figura 35
De acordo com as especificações técnicas.
(31) CALÇÃO DE MONTAR SERVIÇO Figura 36
Confecionado em tecido elástico de cor preta ou cinzenta. De acordo com a tabela.
(32) PARKA (IMPERMEÁVEL) Figura 33
Parka castanho pinhão 100% nylon, bolsos com fole e palas que apertam com velcro. Frente
com fecho injetado a cor. Gola alta com fecho por onde sai o capuz. Nas mangas e no cós
leva elástico de rolinho com reguladores plásticos a cor. Manga esquerda com emblema
bordado ZACATRAZ. A parka é folgada e com altura ¾. Penduro em fita de nastro com 3 riscas,
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d.

nas cores vermelho, castanho pinhão e verde.
(33) ROUPÃO Figura 34
Roupão branco 50% poliéster 50% algodão. O roupão tem capuz e aperta com um cinto do
mesmo tecido. Bolso superior do lado esquerdo de chapa e dois bolsos na parte inferior
também de chapa na zona das pequenas ancas. No pequeno bolso superior é aplicado o
emblema bordado ZACATRAZ. O roupão é folgado com altura 3/4. Penduro em fita de nastro
com 3 riscas, nas cores vermelho, castanho pinhão e verde.
Distintivos e Condecorações
(1) No Colégio Militar são usados na farda apenas os Distintivos de Posto, para o caso dos alunos
graduados, e as Condecorações para todos os alunos. Apenas está autorizado o uso dos
mesmos aos alunos a quem for atribuída essa função ou distinção. O mesmo se aplica ao uso
das Condecorações.
(2) Distintivos de Postos
(a) Os distintivos de Postos destinam-se aos Alunos Graduados de Comandante de Batalhão
Aluno até ao Comandante de Secção Aluno.
(b) As Companhias e o Comando do Batalhão de Alunos são identificados por cores, sendo
que o Comando tem a cor Amarela e os graduados da Escolta a Cavalo as cores Amarela
e Encarnada. A 1ª Companhia o Azul, a 2ª Companhia o Branco, a 3ª Companhia o Verde
e a 4ª Companhia o Encarnado.
(3) Condecorações
(a) As medalhas serão apenas usadas no grande uniforme, do lado esquerdo do peito, em
linhas paralelas segundo o quantitativo daquelas colocadas horizontalmente; nos alunos
que façam uso de bandoleira, aquelas serão dispostas paralelamente ao limite exterior
desta. Com o uniforme de passeio, os alunos farão uso dos laços das fitas
correspondentes às medalhas com que tenham sido distinguidos, dispostos
horizontalmente em linhas paralelas em função do seu número.
(b) Com exceção do brevet do curso de para-quedismo civil não está autorizado o uso de
outros distintivos e condecorações além dos previstos neste GAl.
(c) As medalhas no Colégio Militar dividem-se basicamente em duas categorias: Medalhas
de Aplicação Literária (Ouro e Prata) e Medalhas de Aptidão Militar e Física (Ouro e
Prata).
(d) A Medalha do Fundador não se enquadra nestas categorias.
(e) As medalhas são distinguidas por fitas coloridas diferindo de ano e diferindo de
categorias sendo as categorias:
1. Medalha de Ouro de Aplicação Literária;
2. Medalha de Prata de Aplicação Literária;
3. Medalha de Ouro de Aptidão Militar e Física;
4. Medalha de Prata de Aptidão Militar e Física.
(f) As cores para as fitas são:
1. Cor única para as Medalhas de Aplicação Literária;
2. Duas cores para as Medalhas de Aptidão Militar e Física, sendo uma delas sempre
branca.
(g) As cores das medalhas são categorizadas por anos da seguinte forma:
1. 5º Ano – Fita Encarnada;
2. 6º Ano – Fita Azul-claro;
3. 7º Ano – Fita Cor de Laranja;
4. 8º Ano – Fita Roxo;
5. 9º Ano – Fita Verde;
6. 10º Ano – Fita Carmesim;
7. 11º Ano – Fita Amarelo;
8. 12º Ano – Fita Azul-escuro.
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e.

Figuras

MEDALHA DE PRATA DE APLICAÇÃO LITERÁRIA
(SEM FITAS E COM FITAS DO 5º ANO) Figura 2

MEDALHA DE PRATA DE APTIDÃO MILITAR E FÍSICA
(SEM FITAS E COM FITAS DO 5ºANO) Figura 1

BARRETE Figura 4

BARRETINA Figura 3
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DÓLMAN DA FARDA DE PANO Figura 5

CALÇA DA FARDA DE PANO Figura 9

CAMISA BRANCA Figura 8

GRANADEIRAS Figura 7

LUVAS BRANCAS Figura 6
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LUVAS BRANCAS COM PUNHOS BRANCOS DE CABEDAL (ESCOLTA A CAVALO) Figura 10

LUVAS CASTANHAS DE CABEDAL Figura 13

BOTAS PRETAS DE CERIMÓNIA Figura 14

SAPATOS PRETOS Figura 12

MEIA PRETA Figura 11
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CINTO PRETO C/ FIVELA DOURADA e SUSPENSÃO DA BAINHA Figura 15

CINCO DE CABEDAL MODELO CM DA FARDA DE SERVIÇO Figura 16

CANANA EM CABEDAL PRETA (BRANCA PARA A ESCOLTA) Figura 17
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CALÇA COTIM Figura 18

BLUSÃO DA FARDA INTERNA Figura 20

POLO MANGA COMPRIDA Figura 19
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BOTA PRETA SERVIÇO Figura 22
POLO MANGA CURTA Figura 21

CAMISOLA GINÁSTICA Figura 24

CALÇA DE FATO TREINO Figura 23
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MEIA BRANCA Figura 28
CASACO DE FATO DE TREINO Figura 29

BRAGAS (CALÇÃO DE GINÁSTICA) Figura 27

JUDOGUI Figura 26
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CAPOTE Figura 30

BOTA DE MONTAR Figura 31
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Botões Grandes

Botões Pequenos

BOTÕES Figura 32

PARKA (IMPERMEÁVEL) Figura 33
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CALÇÃO DE MONTAR (GALA, PASSEIO; CERIMÓNIA)Figura 35

80cm

Comandante de Batalhão

CALÇÃO DE MONTAR SERVIÇO
Figura 36

60cm

Ajudante do
Comandante de

Porta Guião do Colégio

Comandante Escolta

Porta-estandarte Nacional
=
Adj doCmdt de Batalhão

Cerra

Fila

GRADUAÇÕES DO COMANDO E ESCOLTA Figura 37
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Comandante Companhia

Comandante Pelotão

Adj Cmdt Companhia & Cmdt 1º Pelotão

Comandante Secção

GRADUAÇÕES DA 1ª COMPANHIA Figura 38

Comandante Companhia

Comandante Pelotão

Adj Cmdt Companhia & Cmdt 1º Pelotão

Comandante Secção

GRADUAÇÕES DA 2ª COMPANHIA Figura 39
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Comandante Companhia

Comandante Pelotão

Adj Cmdt Companhia & Cmdt 1º Pelotão

Comandante Secção

GRADUAÇÕES DA 3ª COMPANHIA Figura 40

Comandante Companhia

Comandante Pelotão

Adj Cmdt Companhia & Cmdt 1º Pelotão

Comandante Secção

GRADUAÇÕES DA 4ª COMPANHIA Figura 41
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f. Dotação
DESIGNAÇÃO
Uniforme de Passeio (Farda de Pano)
Barrete (modelo CM)
Calça de pano (modelo CM)
Calção de montar de pano6 (modelo CM)
Cinto preto/castanho
Dólman de pano (modelo CM)
Camisa branca com punhos com passadeiras (modelo CM)
Colarinho de plástico (modelo CM)
Luvas castanhas de pele (par) (modelo CM)

4

Quantidade total4

Quantidade5

2
1
1
1
1
3
2
1

Uniforme de Serviço (Farda de Cotim)
Blusão (modelo CM)
Calça de cotim (uniforme de trabalho) (modelo CM)
Calção de montar elástico cinzento (modelo CM) ou preto7
Cinto (modelo CM)
Polar (modelo CM)
Pólo de manga comprida (modelo CM)
Pólo de manga curta (modelo CM)

2
3
2
1
1
3
3

Artigos de Cerimónia
Barretina (modelo CM)
Penacho (modelo CM)
Granadeiras (par) (modelo CM)
Luvas brancas de pano (par) (modelo CM)

1
1
1
1

Abafos
Capote (modelo CM)
Impermeável (modelo CM)

1
1

Educação Física e Desportos
Calção / Fato de banho (modelo CM)
Calções de Ginástica (modelo CM)
Calções pretos de lycra8
Fato de treino (modelo CM)
Óculos de natação
T-Shirt de ginástica (modelo CM)
Touca de natação (modelo CM)
Toque de proteção preto para Equitação9
Luvas pretas para Equitação (par)

1
3
1
2
1
3
1
1
1

(1)
(1)
(1)

(1)

(1)

Entrega e respetiva conferência, uma semana antes do início do Ano Letivo, excetuando os novos alunos.
Entrega e respetiva conferência, 45 dias após o início do Ano Letivo, apenas para os novos alunos.
6 Obrigatório para alunos da Escolta a Cavalo ou que representem desportivamente o CM.
7 Obrigatório para alunos da Escolta a Cavalo e que representem desportivamente o CM. Para os Alunos com Equitação curricular, pertencentes à
ACC de Equitação o calção é preto.
8 Opcional para alunos do género masculino.
9 Obrigatório para Alunos da Escolta a Cavalo, que representem desportivamente o CM, com Equitação curricular ou pertencentes à ACC de
Equitação.
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Máscara de Proteção de Esgrima10
Luva de Esgrima11
Judogui branco12

1
1
1

Roupa Interior
Camisolas interiores brancas de manga comprida
Camisolas interiores brancas de manga curta
Cueca / Boxer
Meias brancas de desporto (par)
Meias escuras para bota (par)
Meias pretas para sapato (par)

4
4
6
6
6
6

Artigos de higiene pessoal
Copo de dentes
Escova de dentes
Pasta de dentes
Pente / Escova de cabelo
Gel de banho ou sabonete e saboneteira
Champô
Corta-unhas
Calçado
Botas pretas, modelo Militar
Botas pretas de calfe (modelo CM)
Sapatos pretos (modelo CM)
Sapatos de ginástica (ténis)
Sapatos de ginástica (sabrinas brancas)
Bota de montar em cabedal modelo militar (par)/bota de
montar em borracha (par)13
Sapatos de Quarto14
Chinelos de banho
Artigos diversos
Logotipo CM para Judogui
Cabides para calça
Cabides para fatos
Edredão branco 1,60m x 2,20m15
Resguardo impermeável de colchão 185x80x1516
Resguardo impermeável de colchão 190x80x1017
Resguardo de almofada 65x4518
10

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
1
1
1
1

Obrigatório para alunos com Esgrima, 5º e 6º anos. A entrega será coordenada com o Mestre de Esgrima no início da atividade escolar.
Obrigatório para alunos com Esgrima, 5º e 6º anos. A entrega será coordenada com o Mestre de Esgrima no início da atividade escolar.
12 Obrigatório para os alunos com ACC de Judo.
13 Obrigatório para alunos da Escolta a Cavalo e que representem desportivamente o CM. Para os Alunos com Equitação curricular, pertencentes
à ACC de Equitação o calção é preto e bota de montar é de borracha.
14 Apenas para alunos internos.
15 Apenas para alunos internos.
16 Para alunos internos com colchão verde (cama de ferro – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Compª, exceto 11º ano e alunas).
17 Para alunos internos com colchões de molas (11º ano e alunas).
18 Apenas para alunos internos.
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Lençol Branco (par) 190x9019
Fronha Branca20
Escova de calçado
Escova de fato
Pano para calçado
Pano para limpar metais
Pomada preta (caixa/tubo de graxa)
Roupão turco branco
Saco de roupa servida (modelo CM)
Saco preto (modelo CM)
Toalha branca de rosto
Toalhão branco de banho
Trolley flexível preto / cinzento escuro opcional
Saco de transporte de botas de montar (preto/cinza
escuro)21
Kit de costura (linhas preta e branca / agulha / botões)

19 Apenas

2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

para alunos internos.
Apenas para alunos internos.
21 Obrigatório para Alunos da Escolta a Cavalo, que representem desportivamente o CM, com Equitação curricular ou pertencentes à ACC de
Equitação.
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2.

Plano de Uniformes do 1º Ciclo
a. Tipologia
(1) Os uniformes constantes neste GAl agrupam-se em:
(a) Farda Interna ou de Serviço;
(b) Equipamento de Ginástica;
(c) Outros Artigos.
(2) Das Fardas e Equipamentos referidos no artigo anterior englobam os seguintes conjuntos
tipo:
(a) Farda Interna ou de Serviço;
1. Verão;
2. Inverno.
(b) Equipamento de Ginástica;
1. Com Fato de Treino;
2. Com Fato de Ginástica.
(c) Outros Artigos.
Abafos
(d) Os fardamentos referidos anteriormente são descritos nas tabelas anexas, sendo ainda
indicadas as ocasiões ou serviços em que devem ser usados.
Tabela 7: FARDA INTERNA OU DE SERVIÇO
UNIFORME A
UTILIZAR

FARDA INTERNA OU
DE SERVIÇO –
VERÃO

FARDA INTERNA OU
DE SERVIÇO –
INVERNO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
FARDA INTERNA OU DE
SERVIÇO – VERÃO
BONÉ/ PANAMÁ
POLO MANGA CURTA
MEIA ALTA CASTANHA
(modelo CM)
CALÇÃO OU SAIA XADREZ
CINTO
SAPATO VELA
BIBE
FARDA INTERNA OU DE
SERVIÇO – INVERNO
BONÉ/PANAMÁ
POLO MANGA COMPRIDA
CASACO CASTANHO COM
CAPUZ
POLAR CASTANHO
CALÇA OU CALÇÃO / SAIA
XADREZ
MEIA ALTA CASTANHA
(modelo CM) OU COLLANTS
SAPATO VELA / BOTA
CURTA CASTANHA
BIBE

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

1.
2.

Serviço diário Interno, incluindo
em sala de aula.
Utilizado em cerimónias de
acordo com indicações a
difundir.

1. Serviço
diário
Interno,
incluindo em sala de aula.
2. No caso de utilizar calção,
combina com meias altas
castanhas e a saia com
collants.
3. A calça de xadrez deve ser
utilizada com bota castanha.
4. Utilizado em cerimónias de
acordo com indicações a
difundir.
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Tabela 8: EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA
UNIFORME A UTILIZAR

EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

OCASIÕES EM QUE DEVE SER USADO

FATO DE TREINO
CAMISOLA GINÁSTICA
BRAGAS
MEIA BRANCA
FATO DE BANHO
CALÇÃO DE NATAÇÃO
QUIMONO

1. Durante a realização das Aulas de
Educação Física.
2. Durante as aulas de Natação (no
caso especifico dos artigos de
piscina)
3. Durante a aula de judo (as meninas
têm de usar t-shirt por baixo)

Tabela 9: DIVERSOS
UNIFORME A UTILIZAR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

PARKA (IMPERMEÁVEL)
ABAFOS

PEÇAS INTERNAS
b.

OCASIÕES EM QUE DEVE SER
USADO
1. Quando
determinado
superiormente.
2. Situações
específicas
determinadas pelas condições
meteorológicas.
3. Casos de recomendação médica.

SACO/ MOCHILA
MODELO CM

Artigos
(1) BONÉ (M) Figura 42
Boné castanho, 65% poliéster 35% algodão. Bordado do Colégio Militar na frente com 8 cm em
amarelo cor 1338.
(2) PANAMÁ (F) Figura 43
Panamá modelo de tampo com aba larga em sarja castanha 65% poliéster 35% algodão cor
140 cordão à cor, bordado do Colégio na frente esquerda com 8 cm em amarelo cor 1338.
(3) CALÇA Figura 44
Calça tecido xadrez preto/cru 100% algodão modelo clássico com 5 presilhas com correção de
elástico caseado no interior cós. Bolsos laterais botão preto.
(4) CALÇÃO Figura 47
Calção tecido xadrez preto/cru 100% algodão modelo clássico com 5 presilhas com correção
de elástico caseado no interior, bolsos laterais, botão preto.
(5) SAIA Figura 46
Saia kilt em tecido xadrez preto/cru 100% algodão modelo de pregas com trespasse com 4
botões pretos franja de 1,5 cm na frente com correção de elástico caseado no interior.
(6) PULLOVER Figura 45
50% lã merino 50% acrílico cor castanha com aplicação de risca bege com 0,5 cm na gola
punhos e cós, bordado do Colégio na frente esquerda com 8 cm de largura cor 1338, aplicação
de etiqueta alta definição com o logotipo do Colégio.
(7) PÓLO MANGA CURTA Figura 48
100% algodão malha piquet 210Gr/m2 cor bege tingida em tinto reativa azo-free, gola e punho
da manga em castanho, carcela com 3 botões castanhos bordado do Colégio na frente
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esquerda com 8cm em castanho cor 1129.
(8) PÓLO MANGA COMPRIDA Figura 49
100% algodão malha piquet 210Gr/m2 cor bege tingida em tinto reativa azo-free, gola em
castanho, carcela com 3 botões castanhos bordado do Colégio na frente esquerda com 8cm
em castanho cor 1129.
(9) MEIA MODELO CM Figura 53
castanha parte superior cinza.
(10) CASACO POLAR Figura 50
100% poliéster cor castanho com gola interior em bege fecho injetado à cor bolso canguru cós
acaba com bainha e mangas acabam com bainha e elástico no interior bordado do Colégio na
frente esquerda com 8cm em amarelo cor 133.
(11) PARKA Figura 51
Em sarja castanha reglada com Impermeabilizante 100% poliéster (exterior) e interior em
setim castanho 100% poliester com enchimento de 150gr bolsos frontais, ajuste nas mangas
bordado do Colégio na na frente esquerda com 8cm em amarelo cor 1338.
(12) FATO DE TREINO Figura 54
Fato de treino castanho, modelo Colégio Militar, c/símbolo barretina lado esquerdo.
(13) T-SHIRT Figura 56
T-Shirt branca, gola e manga azul, símbolo letras CM ao centro.
(14) CALÇÃO DE BANHO Figura 57
Calção de natação castanho com símbolo Colégio militar lado direito.
(15) BIBE Figura 59
Bibe em xadrez cinza/branco cambraia 67% poliéster 33% algodão clorete da gola e bolso em
cinza claro, botões cinza claro, bordado do Colégio na frente esquerda com 8cm em castanho
cor 1129 em aplicação direta.
(16) SACO DE DESPORTO Figura 58
Saco de desporto castanho com símbolo do Colégio Militar.
(17) MOCHILA Figura 60
Mochila castanha com símbolo do Colégio Militar.
(18) TOUCA Figura 61
Touca em silicone com o símbolo Colégio Militar.
c. Exclusividade
Todos os artigos referidos neste plano de uniformes são exclusivos do plano de uniformes do
Colégio Militar com exceção dos que se indicam:
(1) Cinto
(2) Toalhão de banho ou paninho
(3) Óculos para piscina
(4) Touca
(5) Roupão Branco
(6) Meia Branca
d. Figuras

BONÉ (M) Figura 42

PANAMÁ (F) Figura 43

CALÇA Figura 44
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CALÇÃO Figura 47

PULLOVER Figura 45

SAIA Figura 46

PÓLO MANGA COMPRIDA Figura 49

CASACO POLAR Figura 50

PÓLO MANGA CURTA Figura
48

SAPATO VELA CASTANHO Figura 52
PARKA Figura 51
MEIA MODELO CM Figura 53

BOTA CASTANHA Figura 55
FATO DE TREINO Figura 54
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CALÇÃO DE BANHO Figura 57

SACO DE DESPORTO Figura 58

T-SHIRT Figura 56

BIBE Figura 59

TOUCA Figura 61

MOCHILA Figura 60
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e.

Dotações

DESIGNAÇÃO

Quantidade
Uniforme

Boné, modelo CM (Masculino)
Panamá, modelo CM (Feminino)
Pullover, modelo CM
Pólo manga comprida, modelo CM
Pólo manga curta, modelo CM
Calça, modelo CM (Masculino)
Calça, modelo CM (Feminino)
Calção, modelo CM (Masculino)
Saia, modelo CM (Feminino)
Meia castanha (uso com calça)
Meia alta, modelo CM (uso com calção)
Meia alta, modelo CM (uso com saia)
Collants castanhos (Feminino)
Abafos
Polar Castanho modelo CM
PARKA modelo CM

1
1
1
3
3
1
Opcional
1
2
2
2
2
2

1
1

Calçado

Sapato de vela castanho
Bota castanha (Masculino)
Bota castanha (Feminino)
Sabrina branca de Ginástica
Ténis
Chinelos para Piscina

1
1
Opcional
1
1
1

Educação Física e Desportos

Fato de treino, modelo CM
T-Shirt de Ginástica, modelo CM
Calção de Ginástica, modelo CM
Meia branca de desporto
Quimono branco
Calção de banho, modelo CM (Masculino)
Fato de banho, modelo CM (Feminino)

2
3
2
3
1
1
1

Artigos diversos

Bibe, modelo CM
Cinto castanho ou preto (uso com calça)
Mochila castanha. Eventualmente preta

2
1
1
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Saco, modelo CM
Roupão (cor lisa)
Toalhão de banho (cor lisa)
Óculos para Piscina
Touca

1
1
1
1
1
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

Vista de frente

Vista lateral
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Vista traseira

Vista lateral
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Barretina

BREVE DESCRIÇÃO:

Barretina na cor da farda de formato cónico endurecido mais
largo na base e estreitando no topo. Com quatro vivos em
vermelho na vertical, frente, traseiro e dos lados. O topo de
formato ligeiramente oval é forrado com material revestido que
continua numa faixa a toda a volta de 2,5 cm. A base tem uma
faixa lateral com o mesmo material do topo com 3 cm de altura
rematada atrás com duas dobras do mesmo material. A união
desta faixa com o tecido é efetuada com vivo em vermelho. Tem
um francalete ajustável, seguro lateralmente por dois botões de
metal dourados.
A pala é dura e tem vivo em material revestido.
No tampo superior tem um componente em metal onde encaixa
um penacho verde.
No centro à frente, em cima do tecido, a 5,5 cm acima da pala
tem coroa em metal dourado que é colocado por cima das iniciais
do Colégio Militar “C” e “M” em metal dourado com letras góticas
afastadas 0,7 cm em relação ao vivo central que são colocadas a
2,5 cm da pala.
À frente tem no topo superior a meio do material revestido tem
uma roseta redonda de 2,5 cm de diâmetro com cordão
vermelho na parte exterior e verde no interior com componente
em metal ao centro.
No interior tem forro à cor da peça, tendo uma faixa no rebordo
interior que assenta na cabeça em material revestido de 3 cm.

Versão 00/2018
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Unir componente:
Ponto 301

Pregar vivo:
Ponto 301

Pespontar vivo:
Ponto 301

Versão 00/2018
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Colar
componente.

Pregar vivo:

Pregar vivo:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar vivo:
Ponto 301

Pregar vivo:
Colar
componente.

Versão 00/2018
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

PENACHO:
Penacho em verde: 5 (parte
superior/2 (parte inferior) x 8 cm.
Fixado com componente em metal
e centrado na barretina.
TAMPO:
Tampo superior e rebordo
superior em material revestido
brilhante.
Altura do rebordo: 3 cm.

CIRCULO:
Circulo no exterior com cordão
em vermelho e no interior com
cordão em verde.
Na
parte
central
tem
componente em metal dourado.
Circulo: 2,5 x 2,5 cm.

VIVO:
Vivo em vermelho com
0,5 cm.

COROA:
Coroa em metal dourado.
Coroa: 2 x 1,2 cm.
Colada a 5,5 cm da pala.
LETRAS “CM”:
Letras “CM” em metal
dourado, afastadas 0,7 cm
em relação ao vivo central.
C: 1,5 x 2 cm.
M: 2,5 x 2 cm.
Coladas a 2,5 cm da pala.
PALA:
Pala na parte superior
em material revestido e
na parte inferior também
com
outro
material
revestido brilhante.
Pala: 15,8 x 5,2 cm.
Vivo na extremidade em
material
revestido
brilhante com 0,4 cm.
Pesponto a 1 agulha a
0,2 cm da extremidade.

FRANCALETE:
Francalete
em
material
revestido brilhante que é fixado
nas extremidades com botões
em metal dourado.
Altura do francalete: 1,5 cm.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.

Versão 00/2018
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TAMPO:
Tampo superior e rebordo
superior em material revestido
brilhante.
Altura do rebordo: 2,5 cm.
VIVO:
Vivo em vermelho com
0,2 cm.

VIVO:
Vivo em vermelho com
0,2 cm.
VIVO:
Vivo em vermelho com
0,2 cm.

PARTE INFERIOR:
Parte inferior em material
revestido brilhante.
Altura: 3 cm.
Na parte central traseira,
tem
sobreposição
no
mesmo material com uma
largura de 1,6 cm (de
acordo com o croqui).

VIVO:
Vivo em vermelho com
0,5 cm.

Versão 00/2018
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Interior da barretina

PALA:
Pala na parte superior
em material revestido e
na parte inferior também
com
outro
material
revestido brilhante.
Pala: 15,8 x 5,2 cm.
Vivo na extremidade em
material
revestido
brilhante com 0,4 cm.
Pesponto a 1 agulha a
0,2 cm da extremidade.

FORRO:
Barretina com forro à cor da
peça.
FORRO:
Barretina com forro à cor da
peça.
PLÁSTICO:
Carneira em
revestido.
Altura: 3 cm.

material

ETIQUETA
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM:
Pregada centrada na costura
interior da parte interna da
barretina, sem inclinação.

Versão 00/2018

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura
interior da parte interna da
barretina, sem inclinação.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Vista da frente

Vista lateral

Vista interior
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Tabela de medidas:
Parâmetros de Medida
Unidade: cm

Tamanho
53

54

55

56

57

Tolerância

A

Altura da copa na frente

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

±1

B

Altura da copa nas laterais

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

±1

C

Altura da copa nas costas

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

± 0,5

D

Comprimento
superior

12

12,5

13

13,5

14

±1

E

Largura do tampo superior

11,5

12

12,5

13

13,5

±1

F

Comprimento da pala

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

± 0,5

G

Largura da pala

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

±1

H

Largura
(interior)

16,5

17

17,5

18

18,5

± 0,5

I

Altura da barretina (interior)

17,5

18

18,5

19

19,5

± 0,5

Versão 00/2018
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Designação/
Estrutura

Refª. do Material

Composição

Peso/m2

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em
100% Viscose e a
Trama em
100% Algodão)

180 g/m2

Penacho (tufo de fio
unidos por costura)

Verde

60% Acrilica
40% Lã

Cordão - frente

Verde

2 mm

Cordão - frente

Vermelho

2 mm

Metal dourado

15 mm

2

20 x 15 mm

1

Sarja batávia
de 4 (2/2)

Tecido

Tecido –
vermelho

vivo

em

Cetim de 5
(4/1)

Forro

Botão –
barretina

laterais

da

Botão em metal
dourado
com pé com
insígnias “CM”

Refª. da Cor
Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Fivela em metal
dourado

Fivela
Componente em metal
– tampo superior
Componente em metal
– penacho
Componente em metal
– parte central do
cordão
Parte superior da pala,
parte
superior
e
inferior da barretina

Componente
em metal
dourado
Componente
em metal
dourado
Componente
em metal
dourado

1
0,8 cm
Preto

Preto

Material revestido parte inferior da pala

Preto

Material
carneira

Preto

Versão 00/2018

-

Quantidade

1

Material
revestido
brilhante - franquelete

revestido

Dimensão

Couro com
acabamento de
Poliuretano
Parte têxtil:
100% Viscose
Revestimento:
100% Policloreto
de vinilo
Parte têxtil:
Algodão/Poliéster
Revestimento:
100% Poliuretano
Parte têxtil:
100% Poliéster
Revestimento:
100% Policloreto
de vinilo

700 g/m2

Espessura de
0,6 mm

400 g/m2

Espessura de
1 mm

870 g/m2

Espessura de
1,7 mm

1
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MATERIAIS
Refª. do Material

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Linha

À cor da peça

Linha

Preto

Composição

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

Letras “CM” – frente
da barretina

Aplicações em
metal dourado

Metal Dourado

1

Coroa –
barretina

Aplicações em
metal dourado

Metal Dourado

1

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

frente

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018
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100% Poliéster

35 x 45 mm

1

35 x 50 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

TECIDO
Referência do material:

Tecido – vivo em vermelho
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Versão 00/2018
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FORRO
Referência do material:

Forro

Designação/Estrutura:

Cetim de 5 (4/1)

Composição:

60% Viscose, 40% Algodão

Peso/m2:

180 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

PENACHO
Referência do material:

Penacho (tufo de fio unidos por costura)
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde

Versão 00/2018
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CORDÃO
Referência do Material:

Cordão - frente

Dimensão:

2 mm (cada um dos cordões)
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho /Verde

BOTÃO
Referência do Material:

Botão – laterais da barretina

Dimensão:

Botão em metal dourado com pé com insígnias “CM” de 15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

FIVELA
Referência do Material:

Fivela
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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COMPONENTE
Referência do Material:

Componente em metal – tampo superior
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

COMPONENTE
Referência do Material:

Componente em metal – penacho
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

COMPONENTE
Referência do Material:

Componente em metal – parte central do cordão
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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MATERIAL REVESTIDO
Referência do Material:

Material revestido - parte superior da pala, parte superior e inferior da
barretina
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

MATERIAL REVESTIDO
Referência do Material:

Material revestido - franquelete
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

MATERIAL REVESTIDO
Referência do Material:

Material revestido - parte inferior da pala
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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MATERIAL REVESTIDO
Referência do Material:

Material revestido - carneira
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Preto

LETRAS
Referência do Material:

Letras “CM” – frente da barretina
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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COROA
Referência do Material:

Coroa – frente da barretina
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 50 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Tecido:
55% POLIÉSTER
45% LÃ

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Forro:
60% VISCOSE
40% ALGODÃO

Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE)
Nº 1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20)*
* Fio constituído por
2 cabos

±10%

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão

Versão 00/2018
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Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100% viscose e
a Trama em 100%
algodão)

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03 (CIELAB
D65;d/8;100)

L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

DE ≤ 2

Debuxo

ISO 7211-1

Cetim de 5 (4/1)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 82 fios/cm
Trama: 30 fios/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 12 tex (120 dtex)
Trama: 24 tex (Ne 25)

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127

180 g/m2

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

20 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

300 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

Forro
Parâmetros de construção
Propriedade

Propriedades físicas

Versão 00/2018
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Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência à
formação de borboto

EN ISO 12945-2

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

Resistência à abrasão

EN ISO 12947-2
(12 kPa)

35000 revoluções

Mínimo

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3
Solidez do tinto à luz; EN ISO 105 B02; alteração de cor: 5

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

Versão 00/2018
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Propriedade

Norma / método

Especificação

Legislação

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7)
Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8)
Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Franquelete
Propriedade

Norma / método

Especificação

Composição

AATCC 20

Revestimento
100% Policloreto de vinilo

Composição têxtil

ISO 1833

Parte têxtil
100% Viscose

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

700 g/m2

Espessura

ISO 5084

0,6 mm

Parte inferior da pala
Propriedade

Norma / método

Especificação

Composição têxtil

AATCC 20

Revestimento
100% Poliuretano

Composição têxtil

ISO 1833

Parte têxtil
Algodão/Poliéster

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

400 g/m2

Espessura

ISO 5084

1,0 mm

Versão 00/2018

Página 25 de 26

Dossier Técnico
Barretina
Ref.ª BARCM18

Penacho
Propriedade

Norma / método

Especificação

Composição têxtil

ISO 1833

60% Acrílica
40% Lã

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

Frente

Avesso

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Granadeiras

BREVE DESCRIÇÃO:

Duas granadeiras um para o colocar no ombro do lado direito e
outra para o ombro do lado esquerdo.
Granadeira
com
uma
largura
de
5cm,
adelgaçando
sucessivamente até aos dois extremos, tendo na parte exterior
vivo em vermelho com a largura de 0,4 cm. Tem pelo em preto
(de acordo com o croqui).
Ao meio e na parte interna tem uma fita em preto para fixar à
platina e em cada extremidade têm uma fita em preto para a
fixação à manga passando junto da axila.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pregar malha:
Ponto 201
Pregar fita:
Ponto 301

Pespontar vivo:
Unir
componentes:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar fita:
Pregar fita:

Ponto 301

Ponto 301
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

PELO:
Pelo em preto.
Pelo pregado sobreposto no
tecido castanho (de acordo com
o croqui).

VIVO:
Vivo em vermelho com 0,4 cm.
Pesponto 1 agulha a 0,2 cm da
costura.

FITA:
Fita: 21,5 x 1,5 cm.
Fita em preto.
Extremidades cortadas
em diagonal.

FITA:
Fita: 6,5 x 1,5 cm.
Fita em preto.

TECIDO:
Tecido em castanho.

FITA:
Fita: 21,5 x 1,5 cm.
Fita em preto.
Extremidades cortadas
em diagonal.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

J

Tabela de medidas:
Parâmetros de Medida
Unidade: cm

Tamanho
único

Tolerância

A

Comprimento tecido

28

± 0,5

28

± 0,5

5

± 0,5

4,5

± 0,5

B

Comprimento malha

C

Altura tecido (mais larga)

D

Altura da malha mais larga

E

Comprimento da fita

22 x 2

± 0,5

F

Comprimento da fita

6,5

± 0,5

G

Altura da fita

1,5

-

H

Altura da malha mais estreita

1,5

± 0,5

I

Altura do tecido (mais estreita)

3

± 0,5

J

Altura tecido (parte mais estreita)

1

± 0,5
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Sarja batávia
de 4 (2/2)

Tecido

Tecido –
vermelho

Designação/
Estrutura

vivo

em

Pelo
(tufo
de
fio
unidos por costura

Refª. da Cor
Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
Preto

Enchimento
Preto

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

Dimensão

Quantidade

100% Lã

100% Poliéster

15 mm

100% Poliéster

35 x 40 mm

Castanho à cor
do tecido

Linha

Versão 00/2018

Peso/m2

Poliéster

Fita de nastro

Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Composição

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

TECIDO
Referência do material:

Tecido – vivo vermelho
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
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PELO
Referência do material:

Pelo

Composição:

100% Lã
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto

ENCHIMENTO
Referência do Material:

Enchimento
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

FITA
Referência do Material:

Fita de nastro

Dimensão:

15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto

Versão 00/2018
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LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho à cor da peça

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta de tamanho, composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Amostra

55% POLIÉSTER
45% LÃ

Indicação de origem
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

±3%

Máximo

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20)*
* Fio constituído por 2
cabos

±10%

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

Versão 00/2018
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(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 5077

(2)
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Propriedades

Norma / método

Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

EN ISO 5077

Estabilidade
dimensional à limpeza
a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspecto
após limpeza a seco

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(3)

EN ISO 3175-2

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem ou 3
ciclos de limpeza a seco.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem ou 5 ciclos de limpeza a seco.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3
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Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos de
estanho
PAH´s

(7)

Legislação

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

Vista da frente

Vista traseira

Vista lateral

Vista lateral
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Barrete

BREVE DESCRIÇÃO:

Barrete em tecido castanho, cilíndrico, de 6 cm de altura,
dividido em três partes iguais, tendo nas partes centrais vivo em
vermelho.
Tem um francalete com passador em material revestido, seguro
por dois botões de metal dourado e apoiado na orla inferior
dianteira por um colchete.
No centro do tampo superior tem um botão forrado com tecido
em vermelho de 20 mm de diâmetro.
O interior do barrete é forrado com forro à cor da peça e tem
carneira em material revestido.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pespontar tampo:
Ponto 301

Pregar vivo:
Ponto 301

Pespontar
inferior:

parte

Ponto 301

Versão 00/2018
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Pregar vivo:
Ponto 301

Unir componentes:
Ponto 301
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

VIVO:
Vivo em vermelho com 0,2 cm.
O 1º vivo pregado a 2 cm do
fundo e o 2º a 4 cm do 1º.
FRANQUELETE:
Franquelete: 1,4 cm.
Franquelete em material
revestido em preto na
frente, preso nos laterais
com botões em metal e
apoiado na orla inferior
dianteira por um colchete
(de acordo com o croqui).
Franquelete ajustável.

CARNEIRA:
Na carneira tem material
revestido em preto com
uma altura de 5,5 cm.

ETIQUETA COM “COLÉGIO
MILITAR”,
N.º
ALUNO,
TAMANHO:
Pregada
centrada
na
costura interior traseira,
sem inclinação.

ETIQUETA
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM:
Pregada centrada na costura
interior traseira, sem inclinação.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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TAMPO SUPERIOR:
Na parte central tem botão
forrado em vermelho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.

VIVO:
Vivo em vermelho com 0,2 cm.
O 1º vivo pregado a 2 cm do
fundo e o 2º a 4 cm do 1º.

PARTE INFERIOR:
Pesponto a 1 agulha a
0,2 cm da extremidade.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Tabela de medidas:
Parâmetros de Medida
Unidade: cm

Tamanho
53

54

55

56

57

Tolerância

A

Largura do tampo

15,5

16

16,5

17

17,5

±1

B

Comprimento do tampo

17,5

18

18,5

19

19,5

±1

C

Altura

6

6

6

6

6

± 0,5
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Designação/
Estrutura
Sarja batávia
de 4 (2/2)

Tecido

Tecido - vivo

Refª. da Cor
Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Cetim de 5
(4/1)

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

Plástico – franquelete

Material
revestido

Preto

Plástico - carneira

Material
revestido

Preto

Forro

Composição

Peso/m2

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em
100% Viscose e a
Trama em
100% Algodão)
Parte têxtil:
100% Viscose
Revestimento:
100% Policloreto
de vinilo
Parte têxtil:
100% Poliéster
Revestimento:
100% Policloreto
de vinilo

Dimensão

Quantidade

180 g/m2

700 g/m2

Espessura de
0,6 mm

870 g/m2

Espessura de
1,7 mm

Fivela

Fivela em metal
dourado

1

Argola

Argola em
metal dourado

1

Colchete - frente
Botão
Botão –
barrete

laterais

Preto
Botão forrado
com o tecido
vermelho
Botão em metal
da
dourado
com pé com
insígnias “CM”

Linha

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

1

Metal dourado

20 mm

1

15 mm

2

35 x 45 mm

1

35 x 50 mm

1

À cor da peça

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

Página 10 de 20

Dossier Técnico
Barrete
Ref.ª BAICM18
6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

TECIDO
Referência do material:

Tecido - vivo
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
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FORRO
Referência do material:

Forro

Designação/Estrutura:

Cetim de 5 (4/1)

Composição:

60% Viscose, 40% Algodão

Peso/m2:

180 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

MATERIAL REVESTIDO
Referência do material:

Material revestido - franquelete
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto

MATERIAL REVESTIDO
Referência do material:

Material revestido - carneira
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto
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FIVELA
Referência do material:

Fivela
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

ARGOLA
Referência do material:

Argola
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

COLCHETE
Referência do material:

Colchete - frente
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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BOTÃO
Referência do material:

Botão forrado com o tecido vermelho

Dimensão:

20 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

BOTÃO
Referência do material:

Botão em metal dourado

Dimensão:

Botão em metal dourado com pé com insígnias “CM” de 15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Metal dourado

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 50 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Tecido:
55% POLIÉSTER
45% LÃ

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Forro:
60% VISCOSE
40% ALGODÃO

Indicação de origem
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

±3%

Máximo

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20)*
* Fio constituído por 2
cabos

±10%

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

Versão 00/2018
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Propriedades

Norma / método

Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

EN ISO 5077

(3)

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Forro
Parâmetros de construção
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100% viscose e a
Trama em 100% algodão)

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03 (CIELAB
D65;d/8;100)

L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

DE ≤ 2

Debuxo

ISO 7211-1

Cetim de 5 (4/1)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 82 fios/cm
Trama: 30 fios/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 12 tex (120 dtex)
Trama: 24 tex (Ne 25)

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127

180 g/m2

±5%
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Propriedades físicas
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

20 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

300 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

35000 revoluções

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica
Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

EN ISO 12945-2

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 5077

EN ISO 5077

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
Seco: 4-5
fricção (seco e
EN ISO 105 X12
Mínimo
Húmido: 3
húmido)
(1) Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação.
(2) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem.
Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3
Solidez do tinto à luz; EN ISO 105 B02; alteração de cor: 5
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Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

Legislação

(4) Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
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Carneira
Propriedade

Norma / método

Especificação

Composição têxtil

AATCC 20

Revestimento
100% Policloreto de vinilo

Composição têxtil

ISO 1833

Parte têxtil
100% Poliéster

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

870 g/m2

Espessura

ISO 5084

1,7 mm

Propriedade

Norma / método

Especificação

Composição têxtil

AATCC 20

Revestimento
100% Policloreto de vinilo

Composição têxtil

ISO 1833

Parte têxtil
100% Viscose

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

700 g/m2

Espessura

ISO 5084

0,6 mm

Franquelete

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL
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Interior do capote
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Capote

BREVE DESCRIÇÃO:

Capote com pinças e trespasse na frente com duas abotoaduras
paralelas distanciadas de 13 cm.
Tem encaixes nas costas e tem uma racha que aperta com três
botões (de acordo com o croqui).
Na costura do encaixe das costas tem dois cintos no mesmo
tecido da peça com 5 cm de altura e de comprimento
proporcional às dimensões do capote, que se sobrepõem e ligam
por meio de dois botões e nas correspondentes casas.
As mangas têm punhos com a forma angular (de acordo com o
croqui) no mesmo tecido do capote com o vértice voltado para o
ombro, de 10 cm de altura devendo o vértice afastar-se 16 cm
da extremidade inferior das mangas.
A gola tem os cantos ligeiramente arredondados e tem nas
extremidades superiores da frente tecido de cor verde (de
acordo com o croqui).
As platinas fecham com botão.
O capote tem vivos com tecido vermelho nas frentes, gola,
punhos, platinas, no cinto e racha.
O capote tem forro à cor da peça até à abertura da racha e tem
um bolso interior do lado esquerdo.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pregar encaixe da gola:
Ponto 301
Pespontar platinas:
Ponto 301

Pespontar gola:
Ponto 301

Pregar mangas:
Ponto 301

Pespontar frente:
Ponto 301

Pespontar punhos:
Ponto 301

Pinças:
Ponto 301

Unir laterais:
Ponto 301
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Pregar gola
inferior):
Unir ombros:
Ponto 301

(parte

Ponto 304
Pespontar gola:
Ponto 301

Unir mangas:
Ponto 301
Unir encaixe:
Unir encaixe:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar cinto:
Pinças:

Ponto 301

Ponto 301

Racha:
Ponto 301
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Avesso do capote

Unir ombros:
Presilha:

Ponto 301

Ponto 304

Bolso:
Ponto 301

Bainha:
Ponto 301
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Pregar mangas:
Ponto 301
Unir encaixe:
Ponto 301

Unir encaixe:
Ponto 301

Bainha:
Ponto 301
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Pormenor da racha aberta
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
decote, sem inclinação.
GOLA SUPERIOR:
Gola superior com extremidades com
encaixe em tecido verde (de acordo com o
croqui). Encaixe em verde com 10,5 cm
(parte mais exterior), 9,5 cm (parte
central) e 5 cm (parte mais interior).
Extremidades da gola com vivo em tecido
vermelho.
Altura vivo: 0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
extremidade.
Debaixo da gola tem um botão de cada um
dos lados a 4,5 cm do decote.

MANGAS:
As mangas têm punhos de forma
angular (de acordo com o croqui) no
mesmo tecido do capote com o vértice
voltado para o ombro, de 10 cm (ponto
mais baixo) de altura devendo o vértice
afastar-se 16 cm (ponto mais alto) da
extremidade inferior da manga.
Altura vivo: 0,2 cm.
Tem vivo em vermelho noutro tecido
diferente da peça com 0,2 cm (de
acordo com o croqui).
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.
Tem dois botões: o 1º botão a 4 cm da
extremidade inferior e o 2º a 3,5 cm do
1º.

PLATINAS:
Platinas no tecido da peça com
vivo em tecido em vermelho
nas extremidades que fecham
com um botão.
Platinas: 15,5 x 4,5 cm.
Altura vivo: 0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
A parte inferior das platinas é
em forro em preto.

GOLA:
Com casa a
extremidades.

2

cm

das

FRENTE:
Frente de trespasse que
fecha com botões, o 1º a
34,5 cm do decote e os
restantes com distância entre
eles
de
13
cm
(horizontalmente
e
verticalmente).

ETIQUETA
DE
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM (com 2 botões):
Pregada na costura lateral do forro
do lado esquerdo a 12 cm da
extremidade.

PINÇAS:
Uma pinça de cada um dos
lados da frente.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.

Versão 00/2018

Página 11 de 26

Dossier Técnico
Capote
Ref.ª CPTCM18

CINTO:
Cinto com vivo em tecido
vermelho de trespasse fixo com
dois botões.
Altura cinto: 5 cm.
Altura vivo: 0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
das extremidades.
Junto ao cinto tem duas pinças
de cada lado a 21,5 cm do
encaixe (p.f. ver croqui).
A parte inferior do cinto é em
forro em preto.
RACHA:
Racha com vivo em vermelho
que fecha com três botões.
Altura racha: 48 cm.
Altura vivo: 0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 3,5 cm
da extremidade (horizontal) e
na parte superior em diagonal a
2 agulhas com distância entre
agulhas de 0,5 cm.
Racha fecha com botões, o 1º a
7,5 cm da extremidade superior
e os restantes com distância
entre eles de 10,5 cm.
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Avesso do capote

PRESILHA:
Na gola inferior do lado esquerdo a 3 cm
da extremidade tem presilha que fecha
com um botão de cada um dos lados
(presilha: 13,5 x 5 cm) e do lado direito a
5 cm da extremidade tem um botão.

BOLSO INTERIOR:
Tem bolso com uma altura de 17 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,5 cm da
extremidade.
Bolso mosqueado nas extremidades.
Botão pregado a 2 cm do bolso (de
acordo com o croqui).

FORRO:
Forro em preto.

Versão 00/2018

FORRO:
Forro em preto.

TECIDO:
Vista no tecido do
capote em preto.
Casa alinhada com o
botão para fecho do
capote (de acordo
com o croqui).
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FORRO:
Forro em preto.

FORRO:
Forro em preto.

BAINHA DO FORRO:
Pesponto a 1 agulha a 0,8 cm
da extremidade.

Versão 00/2018

Página 14 de 26

Dossier Técnico
Capote
Ref.ª CPTCM18
4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).
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Largura do peito
64

53

44

112

66

55

46

26

113

68

57

48

27

114

70

59

50

28

115

72

61

52

29

116

74

63

54

30

117

76

65

56

31

118

78

67

58

32

119

80

69

60

±0,5

±0,5

±1

±1

±1

Tolerância

A
Largura da parte inferior
111
25

±0,5

Tamanho

B
Comprimento total
24

22

Parâmetros de Medida

C
Cava

18

Unidade: cm

D

21,5

±1

17,5

±0,5

21

68

±0,5

17

67

19

-

20,5

66

18,5

21

-

16,5
65

18

20,5

7,5

-

20
64

17,5

20

7,5

15,5

-

16
63

17

19,5

7,5

15,5

48

4,5

19,5
62

16,5

19

7,5

15,5

48

4,5

15,5

61

16

18,5

7,5

15,5

48

4,5

19

60

15,5

18

7,5

15,5

48

4,5

15

Comprimento da manga
15

17,5

7,5

15,5

48

4,5

18,5

Largura da manga
17

7,5

15,5

48

4,5

14,5

G
Largura do ombro
7,5

15,5

48

4,5

18

H
Altura da gola (dobrada).
Altura total da gola: 10 cm

15,5

48

4,5

14

I

Comprimento platina

48

4,5

Decote

J

Altura da platina

Profundidade do decote

K
Altura racha

F

L

E

M

16

10

26

16

10

5

28

16

10

5

30

16

10

5

32

16

10

5

34

16

10

5

36

16

10

5

38

16

10

5

40

16

10

-

±1

-

-

N

24

5

Altura dos punhos (parte mais
baixa)
Altura dos punhos (parte mais
alta)
Comprimento do cinto

5

O
P

Altura do cinto
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Tecido

Tecido cardado
(feltrado)

Preto
De acordo com
amostra

Tecido – gola exterior

Tecido cardado
(feltrado)

Refª. do Material

Tecido – vivos das
frentes,
punhos,
platinas, gola, cinto e
racha
Cetim de 5
(4/1)

Forro

Verde
L*=22,63
a*=-15,71
b*=9,82
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
Preto
L*=21,21
a*=0,36
b*=-3,02

Composição
93% Lã
5% Poliéster
2% Outras
Fibras
93% Lã
5% Poliéster
2% Outras
Fibras

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100%
viscose e a
Trama em
100% algodão)

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

650 g/m2

650 g/m2

180 g/m2

Entretela - frente
Crina - frente
Ombreiras

2

Botão – frente, cinto
Botão
–
mangas,
platinas, gola inferior
e racha
Botão –
capote

interior

do

Botão de metal
dourado com
“CM”
Botão de metal
dourado com
“CM”
Botão de massa

Linha

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Botão de metal
dourado com
“CM” de 20 mm
Botão de metal
dourado com
“CM” de 15 mm
Botão de massa
com 4 furos de
18 mm

À cor da peça

12+1
12+1
1

À cor da peça

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

35 x 45 mm

1

35 x 55 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Tecido cardado (feltrado)

Composição:

93% Lã, 5% Poliéster, 2% Outras Fibras

Peso/m2:

650 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto
De acordo com amostra

TECIDO
Referência do material:

Tecido – gola exterior

Designação/Estrutura:

Tecido cardado (feltrado)

Composição:

93% Lã, 5% Poliéster, 2% Outras Fibras

Peso/m2:

650 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde
L*=22,63
a*=-15,71
b*=9,82

Versão 00/2018
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TECIDO
Referência do material:

Tecido – vivos das frentes, punhos, platinas, gola, cinto e racha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

FORRO
Referência do material:

Forro

Designação/Estrutura:

Cetim de 5 (4/1)

Composição:

60% Viscose, 40% Algodão (Teia em 100% viscose e a Trama em 100%
algodão)

Peso/m2:

180 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto
L*=21,21
a*=0,36
b*=-3,02

Versão 00/2018
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ENTRETELA
Referência do material:

Entretela - frente
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

CRINA
Referência do material:

Crina - frente
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Versão 00/2018
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OMBREIRAS
Referência do material:

Ombreiras
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

BOTÃO
Referência do Material:

Botão de metal dourado

Dimensão:

Botão de metal dourado com “CM” de 20 mm e 15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

BOTÃO
Referência do Material:

Botão de massa – interior do capote

Dimensão:

Botão de massa com 4 furos de 18 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça
Cor não conforme

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 55 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Tecido:
93% LÃ
5% POLIÉSTER
2% OUTRAS FIBRAS

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Forro:
60% VISCOSE
40% ALGODÃO

Indicação de origem

Versão 00/2018

Página 22 de 26

Dossier Técnico
Capote
Ref.ª CPTCM18
7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

93% Lã
5% Poliéster
2% Outras fibras

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Tecido cardado
(feltrado)

Não aplicável

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

650 g/m2

±5%

Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

25 N

Mínimo

Resistência à rotura
e alongamento
(Método Grab)

EN ISO 13934-2

400 N

Mínimo

Deslizamento dos
fios na costura

EN ISO 13936-1 (6
mm)

200 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45 (se aplicável); não
alterar significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto

EN ISO 12945-2

Estabilidade
dimensional à
limpeza a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspeto
após limpeza a seco

EN ISO 3175-2

(1)

Propriedades de solidez das cores
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Versão 00/2018
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Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
fricção

EN ISO 105 X12

Seco: 4
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

5

Mínimo

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100% viscose e
a Trama em 100%
algodão)

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;100)

L*=21,21
a*=0,36
b*=-3,02

DE ≤ 2

Debuxo

ISO 7211-1

Cetim de 5 (4/1)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 82 fios/cm
Trama: 30 fios/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 12 tex (120 dtex)
Trama: 24 tex (Ne 25)

±10%

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

180 g/m2

±5%

Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

20 N

Mínimo

Resistência à rotura
e alongamento
(Método Grab)

EN ISO 13934-2

300 N

Mínimo

Deslizamento dos
fios na costura

EN ISO 13936-1 (6
mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

35000 ciclos

Mínimo

±2%

Máximo

Forro
Parâmetros de construção
Propriedade

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à
abrasão
Estabilidade
dimensional à
limpeza a seco

Versão 00/2018

EN ISO 12945-2

(1)

ISO 105 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 3175-2

(2)
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Propriedade

Norma / método

Avaliação de aspeto
após limpeza a seco

EN ISO 3175-2

(3)

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45 (se aplicável); não
alterar significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades de solidez das cores
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção

EN ISO 105 X12

Seco: 4
Húmido: 3

Mínimo

(1)
(2)
(3)

Testar após 1 ciclo de limpeza a seco, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de limpeza a seco.
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de limpeza a seco.

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade
Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho

Versão 00/2018

Norma / método

Especificação

Legislação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)
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Propriedade

Norma / método

Especificação

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

PAH´s

(7)

Retardantes de
chama
(PBB, OctaBDE)
Retardantes de
chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

Legislação

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL
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Interior do dólman
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Dólman

BREVE DESCRIÇÃO:

Dólman com duas pinças na frente e duas pinças junto das cavas
e quatro encaixes nas costas, terminado os encaixes centrais
com duas pregas viradas para fora rematadas com dois botões
de metal dourados.
Aperta na frente com oito botões de metal dourado.
A gola, em tecido de cor verde (na parte exterior) e no interior
tem cosida à mão uma tira branca de plástico com uma altura de
3,5 cm e aperta com dois colchetes.
A gola exteriormente, imita um colarinho de camisa tendo no seu
bordo superior uma aplicação com fita em preto e vivo vermelho
noutro tecido diferente da peça (de acordo com o croqui).
As mangas têm punhos de forma angular (de acordo com o
croqui), no mesmo tecido do dólman com o vértice voltado para
o ombro, de 10 cm (ponto mais baixo) de altura devendo o
vértice afastar-se 16 cm (ponto mais alto) da extremidade
inferior das mangas e com dois botões de metal dourado.
Nos ombros tem platinas no mesmo tecido do dólman que
apertam cada uma com um botão de metal dourado.
As platinas, gola, frente, punhos das mangas e extremidade
inferior tem vivos em vermelho noutro tecido diferente da peça.
Dólman com forro em castanho. No interior tem bolso do lado
esquerdo (de acordo com o croqui).

Versão 00/2018
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Unir ombros:
Ponto 301
Pespontar platinas:
Ponto 301

Pespontar frente:
Ponto 301

Pespontar pinças:
Ponto 301

Pespontar pinças:
Ponto 301

Pespontar punhos:
Ponto 301

Pespontar bainha:
Ponto 301

Versão 00/2018
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Pregar fita na gola:

Pregar gola:
Ponto 301

Ponto 301

Pregar mangas:
Ponto 301

Pespontar encaixe:
Ponto 301

Unir mangas:
Ponto 301

Prega:
Ponto 301

Pespontar bainha:
Ponto 301
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Avesso do Dólman

Pregar gola em plástico
(parte superior):
Ponto 202

Pregar gola em plástico
(parte inferior):
Ponto 213

Pregar mangas:
Ponto 301

Bolso:
Ponto 301
Pinças:
Ponto 301

Pinças:
Ponto 301
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Unir ombros:
Ponto 301
Unir encaixe:
Ponto 301

Unir encaixe:

Unir encaixe:

Ponto 301

Ponto 301
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Detalhe da gola exterior

Figura 2 – Detalhe da gola interior

Figura 3 – Detalhe da pinça da frente e da pinça lateral
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
decote, sem inclinação.
PLATINA:
Platina no tecido da peça com
vivo
em
vermelho
nas
extremidades que fecham com
um botão.
Platinas: 13,5 x 3,5 cm.
Altura vivo: 0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
A parte inferior das platinas é
em forro em castanho.

FRENTE:
Frente fecha com oito botões.
A carcela inferior tem vivo em
vermelho com 12 cm (medido
desde a bainha) e a carcela
superior tem vivo em vermelho
a todo o comprimento da
frente.
O vivo em vermelho é noutro
tecido diferente da peça com
0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
O 1º botão a 2,5 cm da
extremidade superior e os
restantes com uma distância
entre eles de 9 cm.
MANGAS:
As mangas têm punhos de forma
angular (de acordo com o croqui) no
mesmo tecido do dólman, com o vértice
voltado para o ombro, de 10 cm (ponto
mais baixo) de altura devendo o vértice
afastar-se 16 cm (ponto mais alto) da
extremidade inferior das mangas.
Altura vivo: 0,2 cm.
Tem vivo em vermelho noutro tecido
diferente da peça com 0,2 cm (de
acordo com o croqui).
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.
Tem dois botões: o 1º botão a 4 cm da
extremidade inferior e o 2º a 3,5 cm do
1º.

Versão 00/2018

GOLA:
Gola exterior em tecido diferente
de cor verde. Tem vivo em
vermelho noutro tecido diferente
da peça com 0,2 cm e fita em
preto (de acordo com o croqui).

PINÇAS:
Pinças: 31 cm (medida a partir
da cava).
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

PINÇAS:
Pinças: 47,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E
DE ORIGEM:
Pregada na costura lateral do
lado esquerdo a 10 cm do
fundo.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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ENCAIXES:
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.

ENCAIXES:
Encaixes
pesponto.

PINÇAS:
Pinças: 29 cm (altura desde a
cava até à extremidade).
Uma pinça de cada um dos
lados.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

sem
PREGAS:
Altura das pregas: 23 cm.
Nas costuras centrais tem
duas pregas viradas para
fora, rematadas com dois
botões de metal dourados
(de acordo com o croqui).

EXTREMIDADE INFERIOR:
Tem vivo em vermelho noutro
tecido diferente da peça com
0,2 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
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Avesso do dólman

GOLA:
Gola interior em forro castanho com
aplicação na parte superior de tira
em plástico branco (altura 3 cm) e
tira
em
forro
castanho
nas
extremidades com um comprimento
de 5 cm (3 cm estão visíveis).
Plástico em branco pregado com
pontos manuais (de acordo com o
croqui).
Altura: 3,5 cm.
Gola aperta com dois colchetes.
BOLSO:
Tem bolso com uma altura de
14,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,5 cm
da extremidade.
Bolso
mosqueado
nas
extremidades.

TECIDO:
Vista em tecido em
castanho.

FORRO:
Forro em castanho.

TECIDO:
Vista em tecido em
castanho.

FORRO:
Forro em castanho.
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FORRO:
Forro em castanho.

FORRO:
Forro em castanho.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).
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Largura do peito
72

46

44

50

73

48

46

22

52

74

50

48

23

54

75

52

50

24

56

76

54

52

25

58

77

56

54

26

60

78

58

56

27

62

79

60

58

23

28

64

80

62

60

±0,5

±0,5

±0,5

±1

±1

±1

Tolerância

A
Comprimento total
48
21

10

Tamanho

B
Largura da parte inferior
20

9,5

22,5

Parâmetros de Medida

C
Cava

9

22

Unidade: cm

D

8,5

±1

21,5

68

±0,5

8

67

16

±0,5

21

66

15,5

18

-

7,5

65

15

17,5

3,5

-

20,5

64

14,5

17

3,5

13,5

7

63

14

16,5

3,5

13,5

20
62

13,5

16

3,5

13,5

6,5
61

13

15,5

3,5

13,5

19,5

60

12,5

15

3,5

13,5

6

Comprimento da manga
12

14,5

3,5

13,5

19

G
Largura da manga
14

3,5

13,5

Decote

H
Largura do ombro
3,5

13,5

Profundidade do decote

I
Altura da gola

13,5

F

J
Comprimento da platina

E

K

-

-

10

-

3,5
10

16

-

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5
10

16

23

3,5

16

23
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23

Altura da platina

Altura da prega

Altura dos punhos (parte mais
baixa)
Altura dos punhos (parte mais
alta)

L
M
N
O
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Tecido

Tecido - gola

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Sarja batávia
de 4 (2/2)

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

Tecido camurça

Verde

Algodão/Modal
(só na base)
considerar
100% Algodão

Dimensão

Quantidade

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Tecido - vivos
Tecido – forro
bolso interior

do

Tafetá

Castanho

50% Algodão
50% Poliéster

110 g/m2

Forro

Cetim de 5
(4/1)

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100%
viscose e a
Trama em
100% algodão)

180 g/m2

Entretela - frente

Entretela
não tecido

Crina - frente
Ombreiras

2

Fita - gola

Preta

Plástico – interior da
gola
Botão – frente, rachas
Botão
–
platinas

mangas,

Branco
Botão de metal
dourado com
“CM”
Botão de metal
dourado com
“CM”

Colchete – interior da
gola

Espessura
0,6 mm
Botão de metal
dourado com
“CM” de 20 mm
Botão de metal
dourado com
“CM” de 15 mm

10+1
6+1
2

À cor da peça

Linha
–
pontos
manuais do interior da
gola
no
plástico
branco

Versão 00/2018

Policloreto de
vinilo (PVC)

Preto

Linha

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho

Altura 4 mm

Branco

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

35 x 45 mm

1
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MATERIAIS
Refª. do Material
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

35 x 55 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

TECIDO
Referência do material:

Tecido - gola

Composição:

Algodão/Modal (só na base) considerar 100% Algodão
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde

Versão 00/2018
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TECIDO
Referência do material:

Tecido - vivos
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

TECIDO
Referência do material:

Tecido – forro do bolso interior

Designação/Estrutura:

Tafetá

Composição:

50% Algodão, 50% Poliéster

Peso/m2:

110 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho

Versão 00/2018
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FORRO
Referência do material:

Forro

Designação/Estrutura:

Cetim de 5 (4/1)

Composição:

60% Viscose, 40% Algodão

Peso/m2:

180 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

ENTRETELA
Referência do Material:

Entretela - frente
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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CRINA
Referência do Material:

Crina - frente
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

OMBREIRAS
Referência do Material:

Ombreiras
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018
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FITA
Referência do Material:

Fita - gola

Dimensão:

4 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto

PLÁSTICO
Referência do Material:

Plástico – interior da gola
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Branco

BOTÃO
Referência do Material:

Botão

Dimensão:

Botão de metal dourado com “CM” de 20 mm e 15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Versão 00/2018

Amostra
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COLCHETE
Referência do Material:

Colchete – interior da gola
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Branco

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 55 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Tecido:
55% POLIÉSTER
45% LÃ

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Forro:
60% VISCOSE
40% ALGODÃO

Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20) *
* Fio constituído por 2
cabos

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

±2%

Máximo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à limpeza
a seco

Versão 00/2018

EN ISO 12945-2

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 3175-2

(2)
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Propriedades

Norma / método

Avaliação de aspecto
após limpeza a seco

EN ISO 3175-2

(3)

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

60% Viscose
40% Algodão
(Teia em 100% viscose e a
Trama em 100% algodão)

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03 (CIELAB
D65;d/8;100)

L*=28,69
a*=4,15
b*=-7,48

Debuxo

ISO 7211-1

Cetim de 5 (4/1)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 82 fios/cm
Trama: 30 fios/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 12 tex (120 dtex)
Trama: 24 tex (Ne 25)

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127

180 g/m2

±5%

Forro
Parâmetros de construção
Propriedade

Versão 00/2018
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Propriedades físicas
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

20 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

300 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1 (6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

35000 ciclos

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 4-5
(se aplicável); não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Resistência à
formação de borboto

EN ISO 12945-2

(1)

Resistência à abrasão

ISO 105 12947-2
(12 kPa)

Estabilidade
dimensional à limpeza
a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspeto
após limpeza a seco

EN ISO 3175-2

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

(1)
(2)
(3)

Solidez do tinto à
Seco: 4-5
fricção (seco e
EN ISO 105 X12
Mínimo
Húmido: 3
húmido)
Testar após 1 ciclo de limpeza a seco, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de limpeza a seco.
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, 5 ciclos de limpeza a seco.

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Versão 00/2018
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Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

Retardantes de
chama
(PBB, OctaBDE)
Retardantes de
chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

Legislação

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Calça de pano

BREVE DESCRIÇÃO:

Calça com dois bolsos na frente pespontados a uma agulha que
tem vivo em vermelho desde os bolsos até à extremidade das
costuras laterais na frente (de acordo com o croqui).
Tem uma prega tombada para a lateral. Carcela pespontada que
fecha com quatro botões.
Cinto com sete presilhas introduzidas na costura de união do
cinto. Aperta com um botão de massa na cor do tecido.
Traseiro com duas pinças e um bolso com vivo centrado com a
pinça no traseiro direito com botão para aperto.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Prega:
Ponto 301
Pespontar carcela:
Fechar cinto:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar bolsos:
Ponto 301
Fechar gancho:
Ponto 301
Mosquear carcela:
Ponto 304

Fechar entrepernas:
Ponto 301

Pespontar vivo:
Ponto 301

Bainha:
Ponto 103
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Pregar cinto:
Ponto 301

Pespontar presilha:
Ponto 406

inças:
Ponto 301

Bolso traseiro:
Ponto 301

Fechar gancho:
Ponto 301
Mosquear bolso:
Ponto 304

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Carcela aberta

Figura 2 – Carcela aberta e interior da calça
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
cinto, sem inclinação.

PREGAS:
Simétricas.
Uma prega de
lado da frente.

cada

BOLSOS:
Simetria direito/ esquerdo.
Simetria altura: ± 3 mm.
Sem tortura.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.
Mosqueado
na
extremidade
inferior e superior.
Altura: 16 cm.

CINTO:
Cinto sem pesponto.
Altura: 4 cm.
Adequado movimento do botão na
casa.
Botão coincidente com a casa.
Tolerância na casa: ± 3 mm.
Cinto no interior com fita com o
lettering “CM” e no interior na parte
central traseira tem 2 cm de fita
dobrada de cada um dos lados.

ETIQUETA
DE
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM (com 1 botão):
Pregada na costura lateral do lado
esquerdo a 6 cm do cinto.

CARCELA:
Carcela dupla que fecha com 4
botões.
Costura regular e plana.
Pesponto a 1 agulha a 3,5 cm da
extremidade.
Mosqueado na extremidade da
carcela.

LATERAIS:
Laterais com vivo em vermelho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.
Vivo: 0,2 cm.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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PINÇAS:
Simétricas.
Uma pinça de
lado do traseiro.
Altura: 10 cm.

cada

PRESILHAS:
Presilhas: 1 x 5,5 cm.
Sete presilhas.
Presilhas mosqueadas a 1 cm da
parte interior da presilha.
Presilhas com pesponto a 2
agulhas com distância entre
agulhas de 0,6 cm.

BOLSO TRASEIRO:
Bolso com vivo que fecha com
botão.
Bolso posicionado a 5,5 cm do
cinto.
Bolso: 13,5 x 1 cm.
Botão centrado no bolso.
Adequado movimento do botão
na casa.
Botão coincidente com a casa.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura (de acordo com o croqui).

BAINHA:
Bainha invisível.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).
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Largura da cinta
100

36

36

50

101

38

38

22

52

102

40

40

22,5

54

103

42

42

23

56

104

44

44

23,5

58

105

46

46

24

60

106

48

48

24,5

62

107

50

50

25

64

108

52

52

28,5

25,5

66

109

54

54

41

29

26

68

110

56

56

41,5

29,5

26,5

70

111

58

58

42

30

27

72

112

60

60

±0,5

±0,5

±0,5

±1

±1

±1

Tolerância

A
Comprimento total s/bainha
48
21,5

40,5

Tamanho

B
Largura da anca
21

28

Parâmetros de Medida

C
Largura da perna em baixo

40

Unidade: cm

D

27,5

-

39,5

16

-

27

16

13,5

-

39

16

13,5

1

-

26,5

16

13,5

1

4

-

38,5

16

13,5

1

4

20

-

26

16

13,5

1

4

20

5,5

-

38

16

13,5

1

4

20

5,5

1

25,5

16

1

4

20

5,5

1

37,5

16

1

4

20

5,5

1

25

16

1

4

20

5,5

1

37
16

1

4

20

5,5

1

24,5
16

1

4

20

5,5

1

36,5

16

1

4

20

5,5

1

24

Comprimento bolsos da frente
13,5
1

4

20

5,5

1

36

G
Comprimento bolso traseiro
1

4

20

5,5

1

Gancho da frente

H
Altura do vivo bolso traseiro
4

20

5,5

1

Gancho traseiro

I
Altura do cinto
20

5,5

1

F

J
Altura da carcela

5,5

1

E

K
Altura da presilha

1

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

L
Largura da presilha
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos
MATERIAIS
Refª. do Material

Tecido
Tecido
bolsos

–

forro

Fita - cós

dos

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Sarja batávia
de 4 (2/2)

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

Tafetá

Castanho

50% Algodão
50% Poliéster

110 g/m2

Fita cós com
lettering “CM”

Vivo

Logótipo “CM”
Pantone
19-1431 TPX
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Botão – carcela, cinto,
bolso traseiro + 1 Botão de massa
suplente

À cor da peça

Linha

À cor da peça

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
-Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

Dimensão

Quantidade

Altura 50 mm

100% Poliéster

Botão de massa
de 4 furos
com 14 mm

6+1

35 x 45 mm

1

35 x 40 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

TECIDO
Referência do material:

Tecido - forro dos bolsos

Designação/Estrutura:

Tafetá

Composição:

50% Algodão, 50% Poliéster

Peso/m2:

110 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra
Cor não conforme

Castanho

Versão 00/2018
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FITA
Referência do material:

Fita cós com lettering “CM”

Designação/Estrutura:

Altura 50 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Logótipo “CM”
Pantone 19-1431 TPX

VIVO
Referência do material:

Vivo
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

BOTÃO
Referência do Material:

Botão de massa - carcela, cinto, bolso traseiro

Dimensão:

Botão de massa de 4 furos com 14 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Versão 00/2018
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LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Amostra

55% POLIÉSTER
45% LÃ

Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20)*
* Fio constituído por 2
cabos

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

±3%

Máximo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

Versão 00/2018

EN ISO 12945-2

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 5077

(2)

Página 15 de 18

Dossier Técnico
Calça de pano
Ref.ª CAPCM18
Propriedades

Norma / método

Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

EN ISO 5077

Estabilidade
dimensional à limpeza
a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspecto
após limpeza a seco

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(3)

EN ISO 3175-2

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem ou 3
ciclos de limpeza a seco.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem ou 5 ciclos de limpeza a seco.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Versão 00/2018
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Tecido – forro dos bolsos
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

50% Algodão
50% Poliéster

Regulamento (UE)
Nº 1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Tafetá

Não aplicável

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

110

±5%

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

Versão 00/2018
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Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5)
Aplicável a artigos em plástico
(6)
Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7)
Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:

Versão 00/2018
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Calça de escolta

BREVE DESCRIÇÃO:

Calça de escolta em castanho com vivo em vermelho próximo
das costuras laterais das pernas (de acordo com o croqui).
Tem dois bolsos na frente e cós sem pesponto. Sete presilhas
sem pesponto.
A carcela é dupla e fecha com quatro botões.
Tem bolso traseiro do lado direito que fecha com um botão.
Tem encaixe nas pernas em camurça (de acordo com o croqui).
A bainha das pernas tem fita de nastro para fechar a calça.
As margens de costuras têm cerca de 3 cm.

Versão 00/2018
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Presilhas:
Ponto 301
Pespontar bolsos:
Ponto 301

Fechar cinto:
Ponto 301

Pespontar carcela:
Fechar gancho:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar encaixes:
Ponto 301

Pespontar vivo:
Ponto 301

Pespontar vivo:
Ponto 301

Bainha das pernas:
Ponto 301

Versão 00/2018
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Presilhas:
Ponto 301

Bolso traseiro:
Ponto 301

Pinças:
Ponto 301

Pinças:
Ponto 301

Fechar gancho:
Ponto 301
Pespontar encaixes:
Ponto 301
Pespontar encaixes:
Ponto 301

Pespontar pinças:
Ponto 2x301

Bainha das pernas:
Ponto 301

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Carcela aberta

Figura 2 – Carcela aberta com vista do interior da calça

Figura 3 – Encaixe da perna do lado esquerdo
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Figura 4 – Encaixe da perna do lado direito
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada a 10 cm da extremidade
da
costura
do
cinto,
sem
inclinação.
CINTO:
Cinto: 4 cm.
Cinto fecha com botão.
Adequado movimento na casa.
Botão pregado a 3,5 cm da extremidade
do cinto.
Tolerância na casa: ± 3 mm.
Cinto no interior com fita com o logo do
Colégio Militar.
O cinto no interior tem uma sobreposição
com cerca de 5,5 cm na parte central
traseira para permitir alargar o cinto
quando necessário (de acordo com o
croqui).
Botão suplente pregado no interior do
cinto (de acordo com o pormenor da
figura 2).
BOLSOS:
Simetria direito/ esquerdo.
Simetria altura: ± 3 mm.
Sem tortura.
Pesponto a 1 agulha a 0,8 cm da
extremidade.
Mosqueados
nas
extremidades
superior e inferior.
Altura dos bolsos: 17 cm.
ENCAIXES:
Encaixes em camurça em castanho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da
costura.
FRENTE:
Nas costuras do entreperna
tem a 1,5cm das extremidades
uma abertura com 2 cm
mosqueada nas extremidades.

ETIQUETA
DE
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM:
Pregada a 10 cm da extremidade
da
costura
do
cinto,
sem
inclinação (por baixo da etiqueta
“Colégio Militar”).

CARCELA:
Carcela dupla que fecha com
4 botões.
Costura regular e plana.
Pesponto a 1 agulha a 3,5 cm
da extremidade.
Mosqueada com uma mosca
na extremidade inferior.

ENCAIXES:
Encaixes em camurça em
castanho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

FRENTE:
Vivo em vermelho pregado na
costura (de acordo com o
croqui).
Largura :0,3 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
Tem abertura junto da bainha
de 18 cm.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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PRESILHAS:
Presilhas: 1 x 5,5 cm (com a
exceção
da
pinça
central
traseira que tem 1 x 6,5 cm).
Presilhas sem pesponto.

PINÇAS:
Altura: 10 cm.

ENCAIXES:
Encaixes em camurça em
castanho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

ENCAIXES:
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

BOLSO TRASEIRO:
Bolso com vivo que fecha com
botão.
Bolso: 13 x 1 cm.
Bolso pregado a 5,5 cm do
cinto.
Botão centrado no bolso.
Adequado movimento do botão
na casa.
Botão coincidente com a casa.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura (de acordo com o
croqui).

ENCAIXES:
Encaixes em camurça em
castanho.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

PINÇAS:
Altura: 14,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
de cada lado da costura.
BAINHA:
Pesponto a 1 agulha a 1,2 cm
da extremidade.
A bainha da calça tem na
extremidade no avesso fita de
sarja para fechar a calça
(comprimento 84 cm).
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).
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38

38
88

40

40

52

89

42

42

54

90

44

44

16

56

91

46

46

16

58

92

48

48

16

60

93

50

50

16

62

94

52

52

17

64

95

54

54

17

66

96

56

56

17

68

97

58

58

18

70

98

60

60

±0,5

±1

±1

±1

Tolerância

Largura da cinta
87
50
15

Tamanho

A
Comprimento total
48
15

Parâmetros de Medida

B
Largura da anca
14

Unidade: cm

C
14

-

Largura da perna em baixo

-

D

17

-

±0,5

13

-

±0,5
17

1

-

26

13

26

-

45
17

1

13,5

-

25,5

13

26

4

44,5

1

13,5

14

25
17

26

4

44
13

13,5

14

24,5
17

1

4

43,5
17

13

26

14

24
17

13

1

4

43
13

1

26

14

23,5
17

1

4

13,5 13,5 13,5

26

14

42,5
13

26

4

23

17

1

13,5

14

42
13

26

4

22,5

17

1

13,5

14

41,5

13

26

4

-

22

17
1

13,5

14

5,5

-

41

13

26

4

5,5

1

21,5

17
1

13,5

14

5,5

1

40,5

13

26

4

5,5

1

21

Altura dos bolsos da frente
1

13,5

14

5,5

1

40

Largura dos bolsos traseiros

26

4

5,5

1

20,5

G
Altura do vivo

13,5

14

5,5

1

39,5

H
Comprimento
joelhos
4

5,5

1

Gancho da frente

I

Largura encaixe dos joelhos

14

5,5

1

Gancho traseiro

J

Altura do cinto

5,5

1

F

K
Altura da carcela

5,5

1

E

L

5,5

1

dos

M
Altura da presilha

1

encaixe

N
Largura da presilha
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos
MATERIAIS
Refª. do Material

Designação/
Estrutura
Sarja batávia
de 4 (2/2)

Tecido

Vivo

Refª. da Cor
Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36
Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

Composição

Peso/m2

55% Poliéster
45% Lã

270 g/m2

50% Algodão
50% Poliéster

110 g/m2

Dimensão

Camurça
(de acordo com
amostra)

Castanho

Tafetá

Castanho

Fita cós com
logo Colégio
Militar

Logótipo “CM”
Pantone
19-1431 TPX

Altura 50 mm

Botão – carcela, cinto,
Botão de massa
bolso traseiro

À cor da peça

Botão de massa
de 4 furos
com 14 mm

Fita

À cor da peça

Largura 12 mm

Camurça
Tecido
bolsos

–

forro

Fita - Cós

dos

Fita de nastro

Linha

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
-Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Quantidade

7+1

À cor da peça

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

35 x 45 mm

1

35 x 40 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja batávia de 4 (2/2)

Composição:

55% Poliéster, 45% Lã

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho
L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

VIVO
Referência do material:

Vivo
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
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CAMURÇA
Referência do material:

Camurça
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Castanho

TECIDO
Referência do material:

Tecido - forro dos bolsos

Designação/Estrutura:

Tafetá

Composição:

50% Algodão, 50% Poliéster

Peso/m2:

110 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra
Cor não conforme

Castanho

Versão 00/2018
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FITA
Referência do Material:

Fita cós com lettering “CM”

Dimensão:

Largura 50 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Logótipo “CM”
Pantone 19-1431 TPX

BOTÃO
Referência do Material:

Botão - carcela, cinto, bolso traseiro

Dimensão:

Botão de massa com 4 furos com 14 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

FITA DE NASTRO
Referência do Material:

Fita de nastro

Dimensão:

12 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça
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LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Vermelho à cor do vivo

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta de tamanho, composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Amostra

Tecido:
55% POLIÉSTER
45% LÃ

Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

55% Poliéster
45% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*= 19,98
a*= 3,18
b* =1,36

DE ≤ 1,5

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja batávia de 4 (2/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 30/cm
Trama: 20/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

45 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

±3%

Máximo

Teia: 50 tex (Nm 20)*
Trama: 50 tex (Nm 20)*
* Fio constituído por 2
cabos

±10%

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

Versão 00/2018
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Propriedades

Norma / método

Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

EN ISO 5077

Estabilidade
dimensional à limpeza
a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspecto
após limpeza a seco

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado:
4-5; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

(3)

EN ISO 3175-2

Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem ou 3
ciclos de limpeza a seco.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem ou 5 ciclos de limpeza a seco.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3
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Tecido – forro dos bolsos
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

50% Algodão
50% Poliéster

Regulamento (UE)
Nº 1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Tafetá

Não aplicável

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

110

±5%

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos de
estanho
PAH´s

Versão 00/2018
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Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5)
Aplicável a artigos em plástico
(6)
Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7)
Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Polo de manga comprida

BREVE DESCRIÇÃO:

Polo de manga comprida com gola em rib bege no direito e
castanho no avesso. Aplicação de tapa-costuras em fita de
nastro no interior do decote em vermelho.
Carcela superior dupla em preto com uma fita com riscas de
9mm centrada na carcela e a carcela inferior em bege. A carcela
fecha com três botões ocultos à cor da peça.
Bolsos no peito com macho e palas que fecham com um botão.
Platinas nos ombros que fecham com um botão.
Mangas com os punhos em rib bege.
Bainha a duas agulhas a 20 mm da extremidade.
Logótipo “Colégio Militar” bordado em cinzento, no peito do lado
esquerdo (de acordo com o croqui).
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pregar fita na carcela
superior:
Pespontar platinas:
Ponto 301

Pespontar
inferior:

2 x Ponto 301

carcela

Ponto 301

Pespontar carcela superior:
Ponto 301

Pregar tapa costura:
Ponto 406
Unir ombros:
Ponto 514
Pespontar cavas:
Pregar palas:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar palas:

Bainha bolsos:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar bolsos:

Fechar lados:

Ponto 301

Ponto 514
Bainha do fundo:
Ponto 406

Versão 00/2018
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Pregar gola:
Ponto 514

Pespontar mangas:
Ponto 301

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Pormenor da carcela aberta

Versão 00/2018
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

FITA DE PENDURAR:
Fita de pendurar:9 x 80 mm.
Fita (jacquard de 3 cores).
Pregada centrada na costura do
decote por cima da etiqueta do
“Colégio Militar”.
ETIQUETA “COLÉGIO MILITAR”,
N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
decote, sem inclinação.
TAPA COSTURAS:
Tapa costuras em vermelho em fita
de nastro.
Pesponto regular e sem torturas.
Pregado no decote.

CARCELA:
Carcela superior dupla em preto com uma
fita com riscas de 9 mm centrada na carcela
e a carcela inferior em bege.
Carcela: 3 x 15 cm.
Distância do extremo ao 1º botão: 1,5 cm.
Distância entre botões: 4,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da costura e
na extremidade inferior de acordo com o
croqui.
Carcela com três botões ocultos em bege à
cor da peça.

PLATINAS:
Platinas:12 x 4,5 cm.
Platinas fecham com um botão.
Pesponto a 1 agulhas a 0,6 cm da
extremidade.
LOGÓTIPO do Colégio Militar:
Logótipo
do
“Colégio
Militar”
bordado em cinzento no peito do
lado esquerdo a 20 cm do ombro e
a 8 cm da carcela.

BOLSOS COM PALAS:
Simetria direito/esquerdo.
Os bolsos têm macho e fecham com
pala com um botão.
Bolsos a 1,5 cm do bordado.
Bolsos pregados a 1 agulha a 0,2 cm
da extremidade.
Bainha dos bolsos a 1 agulha a 2 cm
da extremidade.
Palas com pesponto a 1 agulha a
0,6cm da extremidade.
Palas e bolsos mosqueados nas
extremidades superiores.
Bolsos: 12 x 11,5 cm.
Palas: 12 x 6 cm.
ETIQUETA
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM (com 1 botão):
Pregada na costura lateral do lado
esquerdo a 12 cm do fundo.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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GOLA:
Altura do rib: 4,5 cm.
Uniformemente distribuída.
Gola em bege no direito
castanho no avesso.

e

em

PUNHOS:
Altura do rib: 5,5 cm.
Punhos em rib 1x1 bege.
Pesponto a 1 agulha a 0,6 cm
da costura.

BAINHA:
Regular e plana.
Pesponto a 2 agulhas a 2 cm da
extremidade com distância entre agulhas
de 0,3 cm.

Versão 00/2018
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Tabela de medidas:
Tamanho

Parâmetros de Medida
Unidade: cm

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Tolerância

A

Largura do peito

49

51

53

55

57

59

61

±1

B

Comprimento total

66

67

68

69

70

71

72

±1

C

Largura da parte inferior

49

51

53

55

57

59

61

±1

D

Cava

20

21

22

23

24

25

26

±0,5

E

Decote

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

±0,5

F

Profundidade do decote

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

±0,5

G

Altura gola

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-

H

Largura do ombro

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

±0,5

15

15

15

15

15

15

15

-

3

3

3

3

3

3

3

-

48

49

50

51

52

53

54

±1

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

±0,5

I

Altura da carcela

J

Largura da carcela

K

Comprimento
sem punho

L

Largura dos punhos

M

Altura dos punhos

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

-

N

Altura dos bolsos

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

-

O

Largura dos bolsos/palas

12

12

12

12

12

12

12

-

das

mangas

P

Altura das palas

6

6

6

6

6

6

6

-

Q

Largura das platinas

12

12

12

12

12

12

12

-

R

Altura das platinas

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Malha – peça
Malha
superior

–

carcela

Entretela – carcela,
palas, platinas

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Piqué

Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

100% Algodão

270 g/m2

Piqué

Preto

100% Algodão

270 g/m2

Entretela
não tecido

Gola recta em malha –
gola

Rib 1x1

Gola recta em malha –
punhos

Rib 1x1

Tapa
decote

costuras

–

Dimensão

Quantidade

50 g/m2
Bege (direito)
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
Castanho
Avesso da gola
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93
Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
Vermelho

Largura de
10 mm

Vermelho
Castanho
Verde

Largura de
9 mm

Botão
–
carcela,
bolsos, platinas + 1 Botão de massa
suplente

À cor da peça

Botão em
massa de
4 furos
com 12 mm

7+1

Linha

À cor da peça

Linha

Preto à cor da
malha

Linha

Verde à cor da
fita

Linha

Vermelho à cor
da fita

Fita
(jacquard de 3 cores)
– carcela superior e
fita de pendurar

Bordado com logótipo
do “Colégio Militar” –
peito do lado esquerdo
Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho

Versão 00/2018

Bordado

Cinzento

5 x 0,8 cm

1

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

35 x 45 mm

1
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MATERIAIS
Refª. do Material
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

35 x 40 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
MALHA
Referência do material:

Malha

Designação/Estrutura:

Piqué

Composição:

100% Algodão

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

Preto

Versão 00/2018
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MALHA
Referência do material:

Gola recta em malha – gola

Designação/Estrutura:

Rib 1x1
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege no direito
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
Castanho no avesso
Avesso da gola
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93

Direito

Avesso

MALHA
Referência do material:

Gola recta em malha – punhos

Designação/Estrutura:

Rib 1x1
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
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ENTRETELA
Referência do Material:

Entretela - carcela, palas, platinas

Peso/m2:

50 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

TAPA COSTURAS
Referência do Material:

Tapa costuras - decote

Dimensão:

Largura 10 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho

FITA
Referência do Material:

Fita – carcela superior, fita de pendurar

Dimensão:

Largura 9 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Fita em
vermelho, castanho, verde
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BOTÃO
Referência do Material:

Botão – carcela, bolsos, platinas

Dimensão:

Botão em massa de 4 furos com 12 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Vermelho à cor da fita da
carcela

Verde à cor da fita da carcela

Preto à cor da malha
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BORDADO
Referência do Material:

Bordado com logótipo do “Colégio Militar” – peito do lado esquerdo

Dimensão:

5 x 0,8 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento
Lettering em Gótico

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta de composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

100% ALGODÃO

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Malha
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

AATCC 20

100% Algodão

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

DE ≤ 2

Debuxo

BS 5441

Piqué

Não aplicável

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades físicas
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao
Rebentamento

EN ISO 13938-2
(área teste 7,3 cm2)

600

Mínimo

Resistência à
formação de borbotos

EN ISO 12945-2

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

30000

Mínimo

±5%

Máximo

4%

Máximo

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Resistência à abrasão

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)

Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

EN ISO 5077

Espiralidade

ISO 16322-2 ou 3

Avaliação de aspecto

Versão 00/2018
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(3)

(2)
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Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor e à luz

EN ISO 105 B07
(para soluções 5.2 e 5.3
e padrão azul de lã 5)

Alteração de cor: 4

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Malha – gola
Propriedades

Cor

Versão 00/2018

Norma / método

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

Especificação
Avesso da gola
(lado castanho)
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93

Tolerância

DE ≤ 2

Página 19 de 20

Dossier Técnico
Polo de manga comprida
Ref.ª PMCCM18
Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade
Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

EN 1122

< 100 mg/kg

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%
não usar

Legislação
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 43
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 43
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 23
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 27
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 20
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 50
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 61
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 46-A
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 62
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 8,45
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 4,7

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Polo de manga curta

BREVE DESCRIÇÃO:

Polo de manga curta com gola em rib bege no direito e castanho
no avesso. Aplicação de tapa-costuras em fita de nastro no
interior do decote em vermelho.
Carcela superior dupla em preto com uma fita com riscas de
9mm centrada na carcela e a carcela inferior em bege. A carcela
fecha com três botões ocultos à cor da peça.
Bolsos no peito com macho e palas que fecham com um botão.
Platinas nos ombros que fecham com um botão.
Mangas com os punhos em rib bege com uma risca de 6 mm em
vermelho.
Bainha a duas agulhas a 20 mm da extremidade.
Logótipo “Colégio Militar” bordado em cinzento, no peito do lado
esquerdo (de acordo com o croqui).

Versão 00/2018
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pregar fita na carcela
superior:
Pespontar platinas:
Ponto 301

Pespontar
inferior:

2 x Ponto 301

carcela

Ponto 301

Pespontar carcela superior:
Ponto 301

Pregar tapa costura:
Ponto 406
Unir ombros:
Ponto 514
Pespontar cavas:
Pregar palas:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar palas:

Bainha bolsos:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar bolsos:

Fechar lados:

Ponto 301

Ponto 514

Bainha do fundo:
Ponto 406

Versão 00/2018
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Pregar gola:
Ponto 514

Pespontar mangas:
Ponto 301

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Pormenor da carcela aberta

Versão 00/2018
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

FITA DE PENDURAR:
Fita de pendurar:9 x 80 mm.
Fita (jacquard de 3 cores).
Pregada centrada na costura do
decote por cima da etiqueta do
“Colégio Militar”.
ETIQUETA “COLÉGIO MILITAR”,
N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
decote, sem inclinação.
TAPA COSTURAS:
Tapa costuras em vermelho em fita
de nastro.
Pesponto regular e sem torturas.
Pregado no decote.
CARCELA:
Carcela superior dupla em preto com uma
fita com riscas de 9 mm centrada na
carcela e a carcela inferior em bege.
Carcela: 3 x 15 cm.
Distância do extremo ao 1º botão: 1,5 cm.
Distância entre botões: 4,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm da costura e
na extremidade inferior de acordo com o
croqui.
Carcela com três botões ocultos em bege à
cor da peça.

PLATINAS:
Platinas:12 x 4,5 cm.
Platinas fecham com um botão.
Pesponto a 1 agulha a 0,6 cm da
extremidade.
LOGÓTIPO do Colégio Militar:
Logótipo
do
“Colégio
Militar”
bordado em cinzento no peito do
lado esquerdo a 20 cm do ombro e
a 8 cm da carcela.
BOLSOS COM PALAS:
Simetria direito/esquerdo.
Os bolsos têm macho e fecham com
pala com um botão.
Bolsos a 1,5 cm do bordado.
Bolsos pregados a 1 agulhas a 0,2 cm
da extremidade.
Bainha dos bolsos a 1 agulha a 2 cm
da extremidade.
Palas com pesponto a 1 agulha a
0,6cm da extremidade.
Palas e bolsos mosqueados nas
extremidades superiores.
Bolsos: 12 x 11,5 cm.
Palas: 12 x 6 cm.

ETIQUETA
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM (com 1 botão):
Pregada na costura lateral do lado
esquerdo a 12 cm do fundo.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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GOLA:
Altura do rib: 4,5 cm.
Uniformemente distribuída.
Gola em bege no direito
castanho no avesso.

e

em

PUNHOS:
Altura do rib: 2,5 cm.
Punhos em rib 1x1 bege com risca
em vermelho de 6 mm.
Pesponto a 1 agulha a 0,6 cm da
costura.

BAINHA:
Regular e plana.
Pesponto a 2 agulhas a 2 cm da
extremidade com distância entre agulhas
de 0,3 cm.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Tabela de medidas:
Tamanho

Parâmetros de Medida
Unidade: cm

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Tolerância

A

Largura do peito

49

51

53

55

57

59

61

±1

B

Comprimento total

66

67

68

69

70

71

72

±1

C

Largura da parte inferior

49

51

53

55

57

59

61

±1

D

Cava

20

21

22

23

24

25

26

±0,5

E

Decote

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

±0,5

F

Profundidade do decote

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

±0,5

G

Altura gola

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-

H

Largura do ombro

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

±0,5

I

Altura da carcela

15

15

15

15

15

15

15

-

J

Largura da carcela

3

3

3

3

3

3

3

-

K

Comprimento
sem punhos

17

18

19

20

21

22

23

±0,5

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

±0,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

-

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

-

12

12

12

12

12

12

12

-

6

6

6

6

6

6

6

-

das

mangas

L

Largura dos punhos

M

Altura do rib dos punhos

N

Altura dos bolsos

O

Largura dos bolsos/palas

P

Altura das palas

Q

Largura das platinas

12

12

12

12

12

12

12

-

R

Altura das platinas

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Malha – peça
Malha
superior

–

carcela

Entretela – carcela,
palas, platinas

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Piqué

Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

100% Algodão

270 g/m2

Piqué

Preto

100% Algodão

270 g/m2

Entretela
não tecido

Gola recta em malha –
gola

Rib 1x1

Gola recta em malha –
punhos

Rib 1x1

Bege com risca
em vermelho

costuras

–

Quantidade

50 g/m2
Bege (direito)
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
Castanho
Avesso da gola
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93

Tapa
decote

Dimensão

Vermelho

Largura de
10 mm

Vermelho
Castanho
Verde

Largura de
9 mm

Botão
–
carcela,
bolsos, platinas + 1 Botão de massa
suplente

À cor da peça

Botão em
massa de
4 furos
com 12 mm

7+1

Linha

À cor da peça

Linha

Preto à cor da
malha

Linha

Verde à cor da
fita

Linha

Vermelho à cor
da fita

Fita
(jacquard de 3 cores)
– carcela superior, fita
de pendurar

Bordado com logótipo
do “Colégio Militar” –
peito do lado esquerdo
Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho

Versão 00/2018

Bordado

Cinzento

5 x 0,8 cm

1

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

35 x 45 mm

1
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MATERIAIS
Refª. do Material
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

35 x 40 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
MALHA
Referência do material:

Malha

Designação/Estrutura:

Piqué

Composição:

100% Algodão

Peso/m2:

270 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

Preto

Versão 00/2018
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MALHA
Referência do material:

Gola recta em malha – gola

Designação/Estrutura:

Rib 1x1
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege no direito
L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49
Castanho no avesso
Avesso da gola
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93

Direito

Avesso

MALHA
Referência do material:

Gola recta em malha – punhos

Designação/Estrutura:

Rib 1x1
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Bege com risca em vermelho

Versão 00/2018
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ENTRETELA
Referência do Material:

Entretela - carcela, palas, platinas

Peso/m2:

50 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

TAPA COSTURAS
Referência do Material:

Tapa costuras - decote

Dimensão:

Largura 10 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho

FITA
Referência do Material:

Fita – carcela superior fita de pendurar

Dimensão:

Largura 9 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Fita em
vermelho, castanho, verde

Versão 00/2018
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BOTÃO
Referência do Material:

Botão – carcela, bolsos, platinas

Dimensão:

Botão em massa de 4 furos com 12 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Vermelho à cor da fita da
carcela

Verde à cor da fita da carcela

Preto à cor da malha

Versão 00/2018
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BORDADO
Referência do Material:

Bordado com logótipo do “Colégio Militar” – peito do lado esquerdo

Dimensão:

5 x 0,8 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento
Lettering em Gótico

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta de composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

TAMANHO
100% ALGODÃO

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Indicação de origem
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Malha
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

AATCC 20

100% Algodão

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

L*=66,32
a*= 5,17
b*= 8,49

DE ≤ 2

Debuxo

BS 5441

Piqué

Não aplicável

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

270

±5%

Propriedades físicas
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao
Rebentamento

EN ISO 13938-2
(área teste 7,3 cm2)

600

Mínimo

Resistência à
formação de borbotos

EN ISO 12945-2

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

30000

Mínimo

±5%

Máximo

4%

Máximo

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Resistência à abrasão

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)

Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica

EN ISO 5077

Espiralidade

ISO 16322-2 ou 3

Avaliação de aspecto

Versão 00/2018
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Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor e à luz

EN ISO 105 B07
(para soluções 5.2 e 5.3
e padrão azul de lã 5)

Alteração de cor: 4

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Malha – gola
Propriedades

Cor

Versão 00/2018

Norma / método

EN ISO 105 J03
(CIELAB D65;d/8;10º)

Especificação
Avesso da gola
(lado castanho)
L*=29,46
a*= 5,23
b*= 5,93

Tolerância

DE ≤ 2
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Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade
Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno

(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos de
estanho
PAH´s

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

EN 1122

< 100 mg/kg

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Compostos fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

(7)

não usar

Legislação
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 43
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 43
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 23
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 27
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 20
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 50
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 61
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 46-A
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 62
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 8,45
Anexo XVII do REACH
(8)

Ponto 4,7

(4) Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Calça de cutim

BREVE DESCRIÇÃO:

Versão 00/2018

Calça com dois bolsos de faca na frente sem pesponto e uma
prega de cada lado da frente. Na costura lateral do lado direito
tem um vivo em vermelho desde o bolso até à extremidade da
costura lateral da frente (de acordo com o croqui).
Carcela pespontada.
Cinto com oito presilhas pregadas de acordo com o croqui.
Aperta com dois botões de massa na cor do tecido um visível e
outro oculto.
Traseiro com duas pinças e um bolso com vivo centrado com a
pinça no traseiro direito.
Tem bordado o lettering “CM” em preto no traseiro do lado
direito.
Bainha orlada, para posterior acabamento.
Página 3 de 18

Dossier Técnico
Calça de cutim
Ref.ª CACCM18
2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pespontar cinto:
Ponto 301

Pregar bolso:
Ponto 301

Pespontar presilha:
Ponto 406

Pregar bolso:
Ponto 301

Pespontar carcela:
Pespontar gancho:

Ponto 301

Ponto 2x301

Fechar entrepernas:
Ponto 516
Fechar lateral:
Ponto 516
Fechar lateral:
Ponto 516

Chulear bainha:
Ponto 516

Versão 00/2018
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Pinças:
Ponto 301

Pregar bolsos:
Ponto 301

Pespontar gancho:
Ponto 2x301

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Carcela aberta

Versão 00/2018
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada a 10 cm da extremidade
da
costura
do
cinto,
sem
inclinação.
CINTO:
Cinto: 3,5 cm.
Cinto fecha com botão visível e um
oculto.
Adequado movimento na casa.
Botão exterior pregado a 7,5 cm da
extremidade do cinto.
Tolerância na casa: ± 3 mm.
Cinto
no
interior
com
fita
multicolor.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm das
extremidades.
BOLSOS:
Bolsos sem pesponto.
O bolso do lado direito tem vivo
em vermelho com uma largura de
0,3 cm.
Mosqueados
na
extremidade
inferior.
Altura dos bolsos: 17 cm.

ETIQUETA
DE
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E DE
ORIGEM:
Pregada a 10 cm da extremidade
da
costura
do
cinto,
sem
inclinação (por baixo da etiqueta
“Colégio Militar”).

CARCELA:
Carcela que fecha com fecho.
Costura regular e plana.
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
e a 3,5 cm da extremidade.
Mosqueada com uma mosca
na extremidade inferior.

GANCHO:
Pesponto a 2 agulhas a 0,2 cm
da costura com distância entre
agulhas de 0,6 cm.

FRENTE:
Vivo em vermelho pregado na
costura do lado direito (de acordo
com o croqui).
Largura: 0,3 cm.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.

Versão 00/2018
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PRESILHAS:
Presilhas: 1 x 8 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,3 cm
das extremidades.

PINÇAS:
Altura: 7 cm.

GANCHO:
Pesponto a 2 agulhas a 0,2 cm
da costura com distância entre
agulhas de 0,6 cm.

Versão 00/2018

BORDADO:
Bordado “CM” em preto.
Bordado a 4 cm da costura
lateral e a 2 cm da costura do
cinto.

BOLSO TRASEIRO:
Bolso: 14 x 1 cm.
Bolso com vivo.
Bolso pregado a 7 cm do cinto.
Bolso
mosqueados
nas
extremidades.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Versão 00/2018
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Largura da cinta
100

36

36

52

101

38

38

21

54

102

40

40

21,5

56

103

42

42

22

58

104

44

44

22,5

60

105

46

46

23

62

106

48

48

23,5

64

107

50

50

24

66

108

52

52

24,5

68

109

54

54

39

31

25

70

110

56

56

39,5

31,5

25,5

72

111

58

58

40

32

26

74

112

60

60

±0,5

±0,5

±0,5

±1

±1

±1

Tolerância

A
Comprimento total s/bainha
50
20,5

30,5

Tamanho

B
Largura da anca
20

38,5

Parâmetros de Medida

C
Largura da perna em baixo

30

Unidade: cm

D

38

-

29,5

17

-

37,5

17

19

-

29

17

19

14

-

37

17

19

14

1

-

28,5

17

19

14

1

3,5

-

36,5

17

19

14

1

3,5

8

-

28

17

19

14

1

3,5

8

1

36

17

19

14

1

3,5

8

1

27,5

17

19

14

1

3,5

8

1

35,5
17

19

14

1

3,5

8

1

27
17

19

14

1

3,5

8

1

35

17

19

14

1

3,5

8

1

26,5

17
19

14

1

3,5

8

1

34,5

Altura dos bolsos da frente
19
14

1

3,5

8

1

26

G
Altura da carcela
14

1

3,5

8

1

34

H
Largura do bolso traseiro
1

3,5

8

1

Gancho da frente

I
Altura do vivo do bolso traseiro
3,5

8

1

Gancho traseiro

J
Altura do cinto

8

1

F

K
Altura da presilha

1

E

L
Largura da presilha
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material
Tecido
Tecido
bolsos

–

forro

dos

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Sarja 3 (1/2)

De acordo com
amostra

100% Algodão

290 g/m2

Tafetá

Cinzento

50% Algodão
50% Poliéster

110 g/m2

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40
Vermelho
Castanho
Verde

Vivo – lateral direita

Fita - cinto
Fecho - carcela
Botão –
suplente

cinto

+

1

Fecho em
espiral

À cor da peça

Botão de massa

À cor da peça

Linha
Bordado com lettering
“CM” – traseiro do
lado direito
Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Dimensão

Quantidade

0,3 cm
16 mm (cada
risca 3 mm)
Fecho em
espiral
de 3 mm
Botão de massa
com 4 furos
de 14 mm

1
2+1

Preto
Bordado

Preto

2 x 1 cm

1

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

35 x 45 mm

1

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

35 x 40 mm

1

100% Poliéster
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja 3 (1/2)

Composição:

100% Algodão

Peso/m2:

290 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

De acordo com amostra

TECIDO
Referência do material:

Tecido - forro dos bolsos

Designação/Estrutura:

Tafetá

Composição:

50% Algodão, 50% Poliéster

Peso/m2:

110 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento

Versão 00/2018
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VIVO
Referência do material:

Vivo – lateral direita

Dimensão:

0,3 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=34,48
a*= 50,42
b*=29,40

FITA
Referência do material:

Fita - cós

Dimensão:

16 mm (cada risca 3 mm)
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Fita em
vermelho, castanho, verde

FECHO
Referência do Material:

Fecho - carcela

Dimensão:

Fecho em espiral de 3 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Versão 00/2018
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BOTÃO
Referência do Material:

Botão - cinto

Dimensão:

Botão de massa com 4 furos de 14 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto

BORDADO
Referência do Material:

Bordado com lettering do “CM” – traseiro do lado direito

Dimensão:

2 x 1 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Preto
Lettering em Gótico

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

100% ALGODÃO

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Indicação de origem

Versão 00/2018
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

AATCC 20

100% Algodão

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja 3 (1/2)

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 31/cm
Trama: 23/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 40 tex (Ne 15)
(Fio mescla constituído por
um cabo branco e um cabo
preto)
Trama: 60 tex (Ne 10)
(Fio constituído por
2 cabos pretos)

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

290

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

30 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

600 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

40000 revoluções

Mínimo

(2)

±3%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica
Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

Versão 00/2018

EN ISO 12945-2

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 5077

EN ISO 5077
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Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 5

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Tecido – forro dos bolsos
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

50% Algodão
50% Poliéster

Regulamento (UE)
Nº 1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Tafetá

Não aplicável

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

110

±5%

Versão 00/2018
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Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos
fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos
de estanho
PAH´s

(7)

Legislação

Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
(4)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:

Versão 00/2018

Página 18 de 18

DOSSIER TÉCNICO
Blusão da farda interna
Ref.ª BLICCM18

2018

Dossier Técnico
Blusão da farda interna
Ref.ª BLICM18

ÍNDICE:
1 - APRESENTAÇÃO GERAL ............................................................................................. 3
2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI ................................................................ 6
3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE ............................................................................ 11
4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA ................................................................................. 15
5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ............................................................................. 17
6 – NOMENCLATURA .................................................................................................... 19
7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS ...................................................... 25

Versão 00/2018

Página 2 de 29

Dossier Técnico
Blusão da farda interna
Ref.ª BLICM18
1 - APRESENTAÇÃO GERAL
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Interior do blusão
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Blusão da farda interna

BREVE DESCRIÇÃO:

Blusão da farda de trabalho em cinzento com fecho na frente e
com dois bolsos inferiores com pala que fecham com mola.
Nos ombros tem platinas que fecham com mola. Punhos que
fecham com mola.
O cós em rib 2x2 em cinzento nas frentes e nas costas em
cinzento com riscas em castanho (de acordo com o croqui).
O blusão no avesso tem forro em tecido em vermelho com
estampado nas costas com o Código de Honra do Colégio Militar.
No decote tem fita multicolor para pendurar a peça.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Pespontar gola:
Ponto 301
Pespontar platinas:
Ponto 301
Pespontar cavas:
Ponto 301

Pespontar frente:

Pespontar bolsos:

Ponto 301

Ponto 301

Pespontar palas:
Fechar lados:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar cós:
Pespontar cós:

Ponto 514

Ponto 301
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Pregar gola:

Pespontar ombros:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar punhos:

Pespontar punhos:

Ponto 301

Ponto 301

Pregar cós:
Ponto 514
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Avesso do blusão

Unir ombros:
Ponto 301

Pregar fita multicolor
na vista:
Ponto 301

Fechar lados:
Ponto 301
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Pregar mangas:
Ponto 301
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Pormenor do bolso aberto
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

FITA DE PENDURAR:
Fita de pendurar multicolor.
Fita: 10 x 60 mm.

ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
decote, sem inclinação.

PLATINAS:
Platinas: 13 x 3,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a 0,8 cm
das extremidades.
Platinas fecham com mola.

BORDADO:
Bordado em cinzento com
“Colégio Militar”.
Centrada na manga do lado
esquerdo a 14,5 cm da cava.

FRENTE:
Frente fecha com fecho
e tem vivo no tecido da
peça com 0,7 cm.
Pesponto a 1 agulha a
0,2 cm da costura.

BOLSOS:
Simetria direito/esquerdo.
Bolsos pregados a 32 cm dos
ombros.
A bainha do bolso tem vivo
com 0,5 cm de altura e
pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.
Palas com pesponto a 1
agulha
a
0,8
cm
da
extremidade.
Bolsos: 12 x 0,5 cm.
Palas – 12 x 6,5 cm.
Os bolsos fecham com mola.

ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E
DE ORIGEM:
Pregada na costura lateral do
lado esquerdo a 10 cm do
fundo.

CÓS:
Cós: 5,5 cm.
Cós em rib 2x2 em cinzento
(de acordo com o croqui).
Pesponto a 1 agulha a 0,6 cm
(de acordo com o croqui).

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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GOLA:
Gola: 7,5 cm.
Pesponto a 1 agulha a
0,8 cm da extremidade.

OMBROS:
Pesponto a 1 agulha a
0,8 cm da costura.

CAVAS:
Pesponto a 1 agulha a
0,8 cm da costura.

CÓS:
Cós: 5,5 cm.
Cós em rib 2x2 em cinzento
com risca em castanho (de
acordo com o croqui).
Pesponto a 1 agulha a 0,6 cm
(de acordo com o croqui).

Versão 00/2018

PUNHOS:
Punhos: 5,5 cm.
Os punhos na extremidade
superior terminam em bico e
na extremidade inferior em
reto.
Pesponto a 1 agulha a 0,7 cm
das extremidades.
Punhos fecham com mola.
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Avesso do blusão

FORRO:
Forro em
vermelho.

tecido

Versão 00/2018

em

TECIDO:
Vista no tecido da peça
em cinzento.
Extremidade das vistas
com fita multicolor.
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ESTAMPADO:
Estampado com “Código de
Honra” do Colégio Militar.
Estampado
centrado
nas
costas.
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FORRO:
Forro em
vermelho.

tecido

FORRO:
Forro em
vermelho.

em

tecido
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).
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Tabela de medidas:
Tamanho

Parâmetros de Medida
Unidade: cm

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Tolerância

A

Largura do peito

47

49

51

53

55

57

59

±1

B

Comprimento total

57

58

59

60

61

62

63

±1

C

Largura parte inferior

42

44

46

48

50

52

54

±1

D

Cava

22

23

24

25

26

27

28

±0,5

E

Decote

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

±0,5

F

Profundidade do decote

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

±0,5

G

Altura da gola

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

-

H

Largura do ombro

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

±0,5

I

Altura do cós

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

-

J

Comprimento
(sem punho)

53

54

55

56

57

58

59

±1

K

Altura do punho

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

-

L

Largura do punho

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

±0,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

-

12

12

12

12

12

12

12

-

M
N

da

manga

Altura das palas dos bolsos
inferiores
Largura das palas dos bolsos
inferiores

O

Largura das platinas

13

13

13

13

13

13

13

-

P

Altura das platinas

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

-

Q

Comprimento do fecho

53

54

55

56

57

58

59

±1
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Tecido

Tecido
blusão

–

forro

do

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Tecido cardado
(feltrado)

Cinzento
De acordo com
amostra

65% Lã
25% Poliamida
5% Poliéster
5% Outras Fibras

430 g/m2

Tafetá

Vermelho
L*=40,75
a*=52,69
b*=26,16

65% Poliéster
35% Algodão

110 g/m2

100% Poliéster

70 g/m2

75% Acrilica
25% Lã

520 g/m2

Enchimento

Malha - cós

Rib 2x2

Fecho -- frente

Fecho em metal

Mola – platinas, bolsos

Mola em metal

Fita
–
vistas
carcela interior
Fita - decote

Estampado
com
“Código de Honra” do
Colégio Militar– costas
do forro

Versão 00/2018

1
4

16 mm
9 mm

Bordado

Cinzento

5 x 0,8 cm

1

Estampado

Verde
Pantone
19-6050 TPX
Verde 1
Pantone
19-4916 TPX
Azul
Pantone
19-3864 TPX
Amarelo
Pantone
16-0948 TPX

16,7 x 20,3
cm

1

35 x 45 mm

1

Linha

Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho

Quantidade

5,5 cm

Fecho em
metal de 5
mm
Mola em
metal de 15
mm
Verde
Castanho
Vermelho
Verde
Castanho
Vermelho

da

Bordado com “Colégio
Militar” – manga do
lado esquerdo

Cinzento e
Cinzento com
risca em
castanho
(Altura da
risca: 1 cm)

Dimensão

À cor da peça

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX
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MATERIAIS
Refª. do Material
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

100% Poliéster

Peso/m2

Dimensão

Quantidade

35 x 60 mm

1
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Tecido cardado (feltrado)

Composição:

65% Lã, 25% Poliamida, 5% Poliéster, 5% Outras Fibras

Peso/m2:

430 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento
De acordo com amostra

TECIDO
Referência do material:

Tecido – forro do blusão

Designação/Estrutura:

Tafetá

Composição:

65% Poliéster, 35% Algodão

Peso/m2:

110 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Vermelho
L*=40,75
a*=52,69
b*=26,16
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ENCHIMENTO
Referência do material:

Enchimento

Composição:

100% Poliéster

Peso/m2:

70 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

MALHA
Referência do material:

Malha - cós

Designação/Estrutura:

Rib 2x2

Composição:

75% Acrilica, 25% Lã

Peso/m2:

520 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento e
Cinzento com risca em
castanho
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FECHO
Referência do Material:

Fecho - frente

Dimensão:

Fecho em metal de 5 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

MOLA
Referência do Material:

Mola – platinas, bolsos

Dimensão:

Mola em metal com 15 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

FITA
Referência do Material:

Fita – vistas da carcela interior

Dimensão:

16 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde
Castanho
Vermelho

Versão 00/2018
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FITA
Referência do Material:

Fita – decote

Dimensão:

9 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde
Castanho
Vermelho

BORDADO
Referência do Material:

Bordado com “Colégio Militar” – manga do lado esquerdo

Dimensão:

5 x 0,8 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Cinzento

Versão 00/2018
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ESTAMPADO
Referência do Material:

Estampado com Código de Honra do Colégio Militar – costas do forro

Dimensão:

16,7 x 20,3 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde
Pantone 19-6050 TPX
Verde 1
Pantone 19-4916 TPX
Azul
Pantone 19-3864 TPX
Amarelo
Pantone 16-0948 TPX
Letra:
DIN1451Com-Engschrift.ttf

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 60 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra
Tecido:
65% LÃ
25% POLIAMIDA
5% POLIÉSTER
5% OUTRAS FIBRAS

Etiqueta em branco com o
lettering em preto

Forro:
65% POLIÉSTER
35% ALGODÃO
Enchimento:
100% POLIÉSTER

Indicação de origem

Versão 00/2018

Página 24 de 29

Dossier Técnico
Blusão da farda interna
Ref.ª BLICM18
7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

65% Lã
25% Poliamida
5% Poliéster
5% Outras fibras

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Debuxo

ISO 7211-1

Tecido cardado
(feltrado)

Não aplicável

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

430 g/m2

±5%

Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

25 N

Mínimo

Resistência à rotura
e alongamento
(Método Grab)

EN ISO 13934-2

400 N

Mínimo

Deslizamento dos
fios na costura

EN ISO 13936-1 (6
mm)

200 N

Mínimo

5000 revoluções: 3

Mínimo

(2)

±2%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 4-5
(se aplicável); não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto

EN ISO 12945-2

Estabilidade
dimensional à
limpeza a seco

EN ISO 3175-2

Avaliação de aspeto
após limpeza a seco

EN ISO 3175-2

(1)

Propriedades de solidez das cores
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo
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Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
fricção

EN ISO 105 X12

Seco: 4
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

5

Mínimo

Forro
Parâmetros de construção
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

65% Poliéster
35% Algodão

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Cor

EN ISO 105 J03
(CIELAB
D65;d/8;100)

L*=40,75
a*=52,69
b*=26,16

DE ≤ 2

Debuxo

ISO 7211-1

Tafetá

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 46 fios/cm
Trama: 30 fios/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 13 tex (Ne 45)
Trama: 13 tex (Ne 45)

±10%

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

110 g/m2

±5%

Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

15 N

Mínimo

Resistência à rotura
e alongamento
(Método Grab)

EN ISO 13934-2

250 N

Mínimo

Deslizamento dos
fios na costura

EN ISO 13936-1 (6
mm)

180 N

Mínimo

5000 revoluções: 3-4

Mínimo

30000 ciclos

Mínimo

±2%

Máximo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à
abrasão
Estabilidade
dimensional à
limpeza a seco

Versão 00/2018
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(1)

ISO 105 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 3175-2

(2)

Página 26 de 29

Dossier Técnico
Blusão da farda interna
Ref.ª BLICM18
Propriedade

Avaliação de aspeto
após limpeza a seco

Norma / método

EN ISO 3175-2

(3)

Especificação

Tolerância

Alteração de cor: 4
Manchamento cruzado: 4-5
Alteração de cor do
estampado: 4
Não alterar significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades de solidez das cores
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
limpeza a seco

EN ISO 105 D01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção

EN ISO 105 X12

Seco: 4
Húmido: 3

Mínimo

(1)
(2)
(3)

Testar após 1 ciclo de limpeza a seco, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de limpeza a seco
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de limpeza a seco.

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à limpeza a seco; EN ISO 105 D01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Enchimento
Propriedade

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

AATCC 20

100% Poliéster

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Espessura

ISO 9073-2

7,5 mm

Mínimo

Massa por unidade
de superfície

EN 12127

70 g/m2

±20%

Resistência térmica

ISO 11092

0,15

Mínimo
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Malha - cós
Propriedade

Norma / método

Especificação

Legislação

Composição têxtil

Regulamento (UE)
Nº 1007/2011

75% Acrílica
25% Lã

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Massa por unidade de
superfície

EN 12127

520 g/m2

±5%

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade

Norma / método

Especificação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos de
estanho
PAH´s

(7)

Legislação

(4) Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6) Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8) Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
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1 - APRESENTAÇÃO GERAL

Interior da frente do calção
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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO:
INSTITUIÇÃO:

Colégio militar

SECÇÃO (H, S, Unissexo):

Unissexo

ARTIGO:

Calção de treino

BREVE DESCRIÇÃO:

Calção de treino com elástico na cinto e ajuste no interior com
fita multicolor.
Na frente tem vivo em vermelho e no traseiro vivo em verde.
Nas laterais tem vivo em verde e vermelho.
Bordado em branco com “Colégio Militar” no traseiro do lado
direito.
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2 - DESENHO TÉCNICO E DETALHE DO CROQUI
Os tipos de pontos e de costuras apresentados a seguir estão de acordo com as normas
NP3801 e NP3800, respetivamente.

Unir gancho:

Pespontar lados:

Ponto 516

Ponto 301

Fechar entrepernas:
Ponto 516

Pespontar fundo:
Ponto 301
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Unir cinto:
Ponto 301

Pespontar cinto:
Ponto 2x301

Unir gancho:
Ponto 516

Pespontar fundo:
Ponto 301

Versão 00/2018
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DETALHE DO CROQUI

Figura 1 – Detalhe do interior do cinto
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3 – ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE

CINTO:
Altura: 3,5 cm.
Cinto com elástico e com fita de
riscas no interior para ajuste (ver
detalhe croqui).
Pesponto a 2 agulhas a 0,2 cm da
extremidade com distância entre
agulhas de 0,6 cm.

FRENTE:
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

LATERAL:
Vivo em vermelho com 0,3 cm
(visível).
Pesponto a 1 agulha a 0,5 cm
da costura.

BAINHA:
Vivo em vermelho com 0,3 cm
(visível).
Pesponto a 1 agulha a 0,5 cm da
extremidade.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Linha à cor da peça.
Pontos/cm: 4– salvo indicação em contrário.
Costura sem pontos falsos e sem embebidos.
Pontos corretamente formados.
Pesponto a 0,2 cm da extremidade, salvo indicação em
contrário.
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ETIQUETA
COM
“COLÉGIO
MILITAR”, N.º ALUNO, TAMANHO:
Pregada centrada na costura do
cinto.

TRASEIRO:
Pesponto a 1 agulha a 0,2 cm
da costura.

LATERAL:
Vivo em verde com
0,3 cm (visível).
.

COSTAS:
Pesponto a 1 agulha a 2,7 cm
da extremidade.

BORDADO:
Bordado com “Colégio Militar” em
branco no traseiro do lado direito
a 5 cm da lateral e a 4 cm do
cinto.
ETIQUETA
COMPOSIÇÃO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E
DE ORIGEM:
Pregada
na
costura
do
gancho a 3 cm do cinto.

BAINHA:
Vivo em verde com 0,3 cm
(visível).
Pesponto a 1 agulha a 0,5 cm da
extremidade.
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4 – ESPECIFICAÇÕES DE MEDIDA
Os pontos de medida são apresentados nos esquemas, os valores para os respetivos tamanhos
encontram-se na tabela de medidas, no final deste ponto (4).

Tabela de medidas:
Parâmetros de Medida
Unidade: cm

Tamanho
S

M

L

XL

2XL

3XL

Tolerância

A

Largura do cinto

20

22

24

26

28

30

±1

B

Comprimento total

28

29

30

31

32

33

±1

C

Gancho da frente

20

21

22

23

24

25

±1

D

Gancho da traseiro

24,5

25,5

26,5

27,5

28,5

29,5

±1

E

Largura da perna

21,5

22

22,5

23

23,5

24

±0,5

F

Altura do cinto

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

-

G

Aberturas laterais

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

-
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5 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
Matérias primas e aviamentos

MATERIAIS
Refª. do Material

Tecido

Designação/
Estrutura

Refª. da Cor

Composição

Peso/m2

Sarja de 4
(3/1) A3

Branco:
Grau de branco
CIE superior a
130

97% Algodão
3% Elastano

130 g/m2

Dimensão

Vivo

Verde

Vivo

Vermelho

Fita
(jacquard de 3 cores)
– cinto

Vermelho
Castanho
Verde

Largura de
9 mm

Branco

25 mm

Elástico - cinto
Linha

À cor da peça

Linha

Verde

Linha

Vermelho

Bordado
“Colégio
Militar” – traseiro do
lado direito
Etiqueta com:
- “Colégio Militar”;
- N.º Aluno;
- Tamanho
Etiqueta com:
- Composição;
- Conservação e
limpeza;
- Origem

Versão 00/2018

Quantidade

Bordado

Branco

5 x 0,8 cm

1

Etiqueta tecida

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto
Logótipo
“Colégio Militar”
Pantone
19-1431 TPX

35 x 45 mm

1

Etiqueta
estampada

Etiqueta em
branco com o
lettering em
preto

35 x 40 mm

1

100% Poliéster
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6 – NOMENCLATURA
TECIDO
Referência do material:

Tecido

Designação/Estrutura:

Sarja 4 (3/1)

Composição:

97% Algodão, 3% Elastano

Peso/m2:

130 g/m2
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Branco:
Grau de branco CIE
superior a 130

VIVO
Referência do material:

Vivo
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Verde

Vermelho

Versão 00/2018
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FITA
Referência do Material:

Fita- cinto

Dimensão:

Largura 9 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Fita em
vermelho, castanho, verde

ELÁSTICO
Referência do Material:

Elástico - cinto

Dimensão:

25 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Branco

LINHA
Referência do Material:

Linha
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

À cor da peça

Verde

Vermelho

Versão 00/2018
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BORDADO
Referência do Material:

Bordado “Colégio Militar” – traseiro do lado direito

Dimensão:

5 x 0,8 cm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Branco

ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta com “Colégio Militar”, N.º Aluno, Tamanho

Dimensão:

35 x 45 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Logótipo “Colégio Militar”
Pantone 19-1431 TPX

N.º Aluno:
Tamanho

Versão 00/2018
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ETIQUETA
Referência do material:

Etiqueta de composição, conservação e limpeza, origem

Dimensão:

35 x 40 mm
Cartaz de Cores

Referência da cor

Amostra

97% ALGODÃO
3% ELASTANO

Etiqueta em branco com o
lettering em preto
Indicação de origem
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7 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATÉRIAS-PRIMAS
Tecido
Parâmetros de construção
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Composição têxtil

ISO 1833

97% Algodão
3% Elastano

Regulamento (UE) Nº
1007/2011

Medida do grau de
branco

ISO 105 J02

Branco: Grau de branco CIE
superior a 130

Mínimo

Debuxo

ISO 7211-1

Sarja 4 (3/1) A3

Não aplicável

Número de fios

ISO 7211-2

Teia: 58/cm
Trama: 22/cm

±2 fios/cm

Massa linear dos fios

ISO 7211-5

Teia: 26 tex (Ne 23)
Trama: 38 tex (Ne 16)#
(#Fio fiado com um
filamento de elastano)

±10%

Massa por unidade de
superfície

EN 12127 (g/m2)

250

±5%

Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Resistência ao rasgo

EN ISO 13937-1

15 N

Mínimo

Resistência à rotura e
alongamento (Método
Grab)

EN ISO 13934-2

350 N

Mínimo

Deslizamento dos fios
na costura

EN ISO 13936-1
(6 mm)

200 N

Mínimo

5000 revoluções: 4-5

Mínimo

30000 revoluções

Mínimo

(2)

±3%

Máximo

(3)

Alteração de cor: 4,
manchamento cruzado: 45; não alterar
significativamente
(Aplicável a peça
confecionada)

Mínimo

Propriedades físicas

Resistência à
formação de borboto
Resistência à abrasão
Estabilidade
dimensional à lavagem
e secagem doméstica
Avaliação de aspecto
após lavagem e
secagem doméstica

Versão 00/2018

EN ISO 12945-2

(1)

EN ISO 12947-2
(12 kPa)
EN ISO 5077

EN ISO 5077
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Propriedades de solidez das cores
Propriedades

Norma / método

Especificação

Tolerância

Solidez do tinto à
lavagem

EN ISO 105 C06 (A2S)

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à água

EN ISO 105 E01

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto ao
suor ácido e alcalino

EN ISO 105 E04

Alteração de cor: 4-5
Manchamento: 4-5

Mínimo

Solidez do tinto à
fricção (seco e
húmido)

EN ISO 105 X12

Seco: 4-5
Húmido: 3

Mínimo

Solidez do tinto à luz

EN ISO 105 B02

Alteração de cor: 4

Mínimo

Testar após 1 ciclo de lavagem e secagem, de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação;
Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação; 3 ciclos de lavagem e secagem.
(3) Tratamento: de acordo com a etiqueta de limpeza e conservação, mínimo 5 ciclos de lavagem e
secagem.
(1)
(2)

Todos os componentes têxteis e não têxteis incluídos nas peças devem cumprir as seguintes
especificações:
Solidez do tinto à lavagem; EN ISO 105 C06-A2S; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à água; EN ISO 105 E01; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto ao suor; EN ISO 105 E04; alteração de cor: 4-5 e manchamento: 4-5
Solidez do tinto à fricção; EN ISO 105 X12; seco: 4, húmido: 3

Toxicidade
Os ensaios mencionados na tabela “Toxicidade” podem ser substituídos por certificados OEKO-TEX de
todas as matérias primas/componentes utilizados no fabrico da peça.

Propriedade
Corantes Azo

(4)

4-aminoazobenzeno(4)

Cádmio
Níquel

(5)

(6)

Compostos orgânicos de
estanho
PAH´s

(7)

Versão 00/2018

Norma / método

Especificação

Legislação

EN ISO 14362-1

< 30 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN ISO 14362-3

< 30 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 43

(8)

EN 1122

< 100 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 23

(8)

EN 1811; EN 12472

< 0,5 µg /cm2/semana

Anexo XVII do REACH
Ponto 27

(8)

ISO/TS 16179

< 0,1% em Sn

Anexo XVII do REACH
Ponto 20

(8)

ISO/TS 16190

< 1 mg/kg cada

Anexo XVII do REACH
Ponto 50

(8)
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Propriedade

Norma / método

Especificação

Legislação

Dimetilfumarato

ISO/TS 16186

< 0,1 mg/kg

Anexo XVII do REACH
Ponto 61

(8)

NPEO

EN ISO 18254

< 0,01%

Anexo XVII do REACH
Ponto 46-A

(8)

Compostos fenilmercúrio

----

< 0,01% Hg

Anexo XVII do REACH
Ponto 62

(8)

Retardantes de chama
(PBB, OctaBDE)

EN ISO 17881-1

PBB: não usar
OctaBDE < 0,1%

Anexo XVII do REACH
Ponto 8,45

(8)

Retardantes de chama
(TRIS, TEPA)

EN ISO 17881-2

não usar

Anexo XVII do REACH
Ponto 4,7

(8)

(4) Aplicável a material de base e acessórios tingidos que possam estar em contacto directo e prolongado
com a pele ou a cavidade oral
(5) Aplicável a artigos em plástico
(6)
Aplicável a acessórios metálicos em contacto direto com a pele
(7) Aplicável a artigos cujos componentes de plástico ou de borracha entram em contacto direto, com a
pele humana ou a cavidade oral
(8)
Anexo XVII Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)

Simbologia de limpeza e conservação a colocar no artigo:
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