MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx
D E PA
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
Comunicado Nr 66/CA
Juiz de Fora, 28 de novembro de 2017.
Senhores pais/responsáveis dos alunos novatos
Este comunicado tem por objetivo informá-lo sobre as principais atividades que serão
desenvolvidas no período de adaptação e início do ano letivo de 2018.
O uniforme a ser utilizado pelos alunos novatos, desde 29 de janeiro (segunda-feira), início
da Semana de Adaptação, até 09 de março (sexta-feira), véspera da Solenidade de Entrega da
Boina, será:





camisa de malha branca, lisa, meia manga, de gola redonda, sem nenhuma inscrição;
blusa de agasalho, lisa, nas cores azul-marinho ou preta, sem nenhuma inscrição;
calça jeans, lisa, azul, qualquer tonalidade; e
tênis preto e meia totalmente branca.
Os alunos deverão trazer material de anotação durante a Semana de Adaptação.

A Lista do Enxoval de Aluno(a) encontra-se no site do CMJF (www.cmjf.eb.mil.br) e
estará à disposição na Secretaria do Corpo de Alunos.
Recomenda-se aos responsáveis que atuem junto aos alfaiates e fornecedores para que a
confecção dos uniformes seja feita dentro dos padrões regulamentares (tecidos e modelos) do
Sistema Colégio Militar e nos prazos estipulados no quadro abaixo. Estes padrões encontram-se na
Secretaria do Corpo de Alunos, nas Companhias de Alunos e no site da Secretaria Geral do
Exército, Regulamento de Uniformes do Exército (RUE).

Os prazos para a apresentação (amostra) dos uniformes é o seguinte:
Uniformes
Uniforme de Educação Física (completo) – 6º CM

Prazos
05 FEV (segunda-feira)

Abrigo Desportivo Completo
Uniforme de Aula – Cáqui (5º B1-CM)

6 MAR (terça-feira)

Uniforme Meia Gala (3º B1-CM)
Uniforme de Gala (1º B1-CM)
2 MAIO (quarta-feira)
Obs:
1) a solicitação dos uniformes deverá ser realizada com, no mínimo, 30 dias de antecedência; e
2) o nome de guerra dos alunos será definido pelas Companhias de Alunos até o dia 2 de fevereiro
de 2018, final da Semana de Adaptação.
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É muito importante a sua atenção para as datas e os eventos previstos no quadro a seguir:
Datas

Horários

De 29 JAN (segunda-feira) a
02 FEV de 2018 (sexta-feira)

Das 07:00h às 12:00h

05 FEV (segunda-feira)

Das 07:00h às 12:30h

09 FEV (sexta-feira)
10 MAR (sábado)

Eventos
Semana de Adaptação
Início do ano letivo

07:00h

Solenidade de Entrada dos
novos alunos e aula inaugural(*)

07:00h

Solenidade de Entrega da Boina
e apresentação do Estandarte do
CMJF (*)

(*) Participação dos pais/responsáveis e dos alunos.
A Semana de Adaptação dos alunos novatos terá por finalidade minimizar o impacto da
adaptação dos alunos ao CMJF e orientar os preparativos para o início das atividades do ano letivo
de 2018.
O Colégio Militar de Juiz de Fora NÃO POSSUI VÍNCULO com nenhuma Associação de
Transporte, cabendo exclusivamente aos pais/responsáveis a resolução dos encargos decorrentes
do transporte dos alunos.
A fim de facilitar os contatos com o Colégio Militar de Juiz de Fora, seguem abaixo alguns
telefones úteis:
Seção

Telefone

Colégio Militar de Juiz de Fora

3692-5050

Comandante do Corpo de Alunos

3692-5074

Secretaria do CA

3692-5075

1ª Companhia de Alunos (1º, 2º e 3º anos )

3692-5076

2ª Companhia de Alunos ( 8º e 9º anos )

3692-5077

3ª Companhia de Alunos (6º e 7º anos )
Coordenador das atividades da Semana de
Adaptação

3692-5078

Atenciosamente,

_______________________________________________
FERNANDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA – Cel
Comandante e Diretor de Ensino do CMJF

