


Uniformes de Gala 
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Masculino

 1.  Gorro sem pala na cor grená, com símbolo triângulo bordado
fixado do lado esquerdo;
2.  Túnica azul royal, laço húngaro bordado nas mangas na
cor dourada, bandeira do Distrito Federal fixada na manga do lado
direito e estandarte do CMT do lado esquerdo, com platinas azul royal
de galões dourados, tipo especial;
3.  Camiseta azul royal de malha meia manga com o brasão
do CMT e nome do aluno bordado em linha de cor amarela;
4.  Cinto vermelho com detalhes dourados;
5.  Cinto de náilon azul royal com fivela lisa em metal
prateado sem ponteira;
6.  Calça vermelha com um friso azul royal nas laterais;
7.  Luvas brancas de helanca light e sem detalhes.
8.  Meias sociais pretas;
9. Sapatos pretos com cadarço.

Feminino

1.  Gorro sem pala na cor grená, com símbolo triângulo bordado,
fixado do lado esquerdo;
2.  Túnica azul royal, laço húngaro bordado nas mangas na
cor dourada, bandeira do Distrito Federal fixada na manga do lado
direito e estandarte do CMT do lado esquerdo, com platinas azul royal
de galões dourados, tipo especial;
3.  Camiseta azul marinho de malha meia manga com o brasão
do CMT e nome do aluno bordado em linha de cor amarela;
4.  Cinto vermelho com detalhes dourados;
5.  Cinto de náilon azul royal com fivela lisa em metal
prateado sem ponteira;
6.  Saia short vermelha, com detalhe azul royal e friso também na
cor azul royal;
7. Luvas brancas de helanca litgh e sem detalhes;
8.  Meias finas, fio 40, na cor branca;
9. Sapatos pretos (tipo boneca) de salto baixo.

io milg ié t

l a

o r

c



Masculino

1. Gorro sem pala de cor grená com símbolo triângulo bordado fixado do 
lado esquerdo;

2. Camisa cinza-claro meia manga social, bandeira do Distrito Federal 
fixada na manga do lado direito e estandarte do CMT do lado esquerdo;

3. Tarjeta em tecido vermelho com o nome bordado na cor branca;
4. Desenho do livro bordado em ambas lapelas da camisa;
5. Divisas de identificação de ano e graduação na cor azul royal aplicadas 

nas mangas da camisa ou luvas nos ombros (dependendo do ano e 
graduação/posto do aluno);

6. Camiseta de malha azul royal, meia manga com o brasão do CMT e 
nome do aluno bordado do lado direito do peito em linha de cor amarela;

7. Calça azul royal, com um friso em vermelho nas laterais;
8. Cinto de náilon azul royal, com fivela lisa em metal prateado sem 

ponteira;
9. Meias sociais pretas;
10.  Sapatos pretos com cadarço.
11. Japona na cor azul royal, com tarjeta na cor do tecido da japona, 

bordada em vermelho aplicada do lado direito na altura do peito, 
bandeira do Distrito Federal fixada na manga do lado direito e 
estandarte do CMT do lado esquerdo;

Feminino 

1. Gorro sem pala de cor grená com símbolo triângulo bordado fixado do 
lado esquerdo;
2. Camisa cinza-claro meia manga social, bandeira do Distrito Federal 

fixada na manga do lado direito e estandarte do CMT do lado esquerdo;
3. Tarjeta em tecido vermelho com o nome bordado na cor branca;
4. Desenho do livro bordado em ambas lapelas da camisa;
5. Divisas de identificação de ano e graduação na cor azul royal aplicadas 

nas mangas da camisa ou luvas nos ombros (dependendo do ano e 
graduação/posto do aluno);

6. Camiseta de malha azul royal, meia manga com o brasão do CMT e 
nome do aluno bordado do lado direito do peito em linha de cor amarela;

7. Calça azul royal, com um friso em vermelho nas laterais;
8. Shorts-saia azul royal com um friso em vermelho nas laterais;
9. Cinto de náilon azul royal, com fivela lisa em metal prateado sem 

ponteira;
10.Meias ¾ brancas;
11. Sapatos pretos tipo boneca com salto baixo;
12. Japona na cor azul royal, com tarjeta na cor do tecido da japona, 

bordada em vermelho aplicada do lado direito na altura do peito;
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Uniforme  Garança
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AL JÚLIA OLIVEIRA

CMT

AL JULIANO

AL JULIANA

AL JULIANO

Masculino

1. Gorro sem pala grená com símbolo triângulo bordado fixado do lado 
esquerdo;

2. Camisa cinza-claro meia manga social, bandeira do Distrito Federal fixada na 
manga do lado direito e estandarte do CMT do lado esquerdo;

3. Tarjeta em tecido vermelho com o nome bordado na cor branca;
4. Desenho do livro bordado em ambas lapelas da camisa;
5. Divisas de identificação de ano e graduação na cor azul royal aplicadas nas 

mangas da camisa ou luvas nos ombros (dependendo do ano e 
graduação/posto do aluno);

6. Camiseta de malha azul royal meia manga com o brasão do CMT e nome do 
aluno bordado em linha de cor amarela;

7. Calça vermelha com um friso em azul royal;
8. Cinto de náilon azul royal, com fivela lisa em metal prateado sem ponteiras;
9. Meias sociais pretas;
10. Sapatos pretos com cadarço.
11. Japona na cor azul royal, com tarjeta na cor do tecido da japona, bordada em 

vermelho aplicada do lado direito na altura do peito, bandeira do Distrito 
Federal fixada na manga do lado direito e estandarte do CMT do lado 
esquerdo;

Feminino 

1. Gorro sem pala grená com símbolo triângulo bordado fixado do lado 
esquerdo;

2. Camisa cinza-claro meia manga social, bandeira do Distrito Federal fixada na 
manga do lado direito e estandarte do CMT do lado esquerdo;

3. Tarjeta em tecido vermelho com o nome bordado na cor branca;
4. Desenho do livro bordado nas lapelas da camisa;
5. Divisas de identificação de ano e graduação na cor azul royal aplicadas nas 

mangas da camisa ou luvas nos ombros (dependendo do ano e 
graduação/posto do aluno);

6. Camiseta de malha azul royal meia manga com o brasão do CMT e nome do 
aluno bordado do lado direito do peito em linha de cor amarela;

7. Shorts-saia vermelha com detalhe azul royal e um friso azul royal nas laterais;
8. Cinto de náilon azul Royal com fivela lisa em metal prateado sem ponteira;
9. Meias-calças brancas ou meias ¾ brancas, dependendo da ocasião;
10. Sapatos pretos tipo boneca com salto baixo;
11.Japona na cor azul royal, com tarjeta na cor do tecido da japona, bordada em 

vermelho aplicada do lado direito na altura do peito, bandeira do Distrito 
Federal fixada na manga do lado direito e estandarte do CMT do lado 
esquerdo;
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CB SANTOS
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AL JÚLIA OLIVEIRA
CMT

AL JÚLIA OLIVEIRA
CMT

Agasalho Alunos

Unisex 

1. Agasalho azul royal com detalhes amarelos, zíper até a base 
da gola,  brasão do CMT bordado em alta definição e nome 
do aluno bordado em linha de cor amarela, sendo bordados 
nas costas, também em cor amarela, “COLÉGIO MILITAR 
TIRADENTES BRASÍLIA ”;

2. Camiseta branca de malha meia manga com o brasão do 
CMT e nome do aluno bordado em linha de cor azul royal;

3. Calça azul royal, com elástico na cintura e listra lateral na cor 
amarela;

4. Tênis tipo runner preto;

5. Meias brancas de canos altos.

AL JULIANO

TIRADENTES
COLÉGIO MILITAR

Brasília



Masculino

1. Camiseta branca, com gola e mangas na cor azul royal, 
brasão do CMT aplicado no lado esquerdo do peito com o 
nome do aluno bordado em linha azul royal do lado direito do 
peito, nas costas na cor azul royal aplicação da inscrição 
“CMT”;

2. Shorts em taquetel azul marinho com listras amarelas nas 
laterais, inscrição “CMT” na vertical em amarelo na perna, 
esquerda, sendo as laterais externas com abertura de 2 cm. 
O comprimento da bermuda deve estar na altura da rótula 
dos joelhos;

3. Meias brancas com canos altos;
4. Tênis tipo runner preto.

Feminino

1. Camiseta branca, com gola e mangas na cor azul royal, 
brasão do CMT aplicado no lado esquerdo do peito com o 
nome do aluno bordado em linha azul royal do lado direito do 
peito, nas costas na cor azul royal aplicação da inscrição 
“CMT”;

2. Top azul royal tipo nadador. Deve ser utilizado por baixo da 
camiseta;

3. Bermuda feminina tipo ciclista azul-royal; 
4. Calção azul-royal com listras amarelas circundando as 

bordas laterais e inferiores.
5. Meias brancas com canos altos;
6. Tênis tipo runner preto.

Uniforme de Educação Física

Brasília
CMT

AL JÚLIA OLIVEIRA

CMT

AL JÚLIA OLIVEIRA

CMT

SD SANTOS

AL SANTANA

CMT
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Jalecos

CMTAL ALBERT EINSTEIN

6

Alunos

1. Jaleco branco, com mangas cumpridas, com o brasão do 
CMT no lado esquerdo do peito e nome bordado em linha 
cor azul royal do lado direito.



Unissex

1. Camiseta branca como o brasão do Colégio Militar 
Tiradentes serigrafado do lado esquerdo do peito, sendo o 
nome de guerra do aluno bordado em linha de cor azul royal 
do lado direito;

2. Calça jeans (sem lavagem especial ou tecido 
desfiado/rasgado);

3. Cinto em nylon na cor azul royal, fivela lisa e cinto sem 
ponteira;

4. Tênis tipo runner preto.
5. Meias brancas.

Uniforme de Adaptação

CMT

AL CARLOS

CMT

AL CARLOS
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Símbolos
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Triângulo

3 cm

2
,5

 c
m

Livro

3 cm

1
 cm

1,5 cm

AL SENNA 2
 c

m

AL ISABEL 2
 c

m

Tarjetas

 Tarjeta de identificação do uniforme de uso 
diário bordada em linha branca sobre tecido 
vermelho com letra Arial.

 

   Tarjeta de identificação da japona bordada em 
vermelha sobre tecido azul royal com letra 
Arial. 

triângulo bordado utilizado na boina grená.

Livro bordado utilizado nas lapelas da camisa do 
uniforme ordinário.



Símbolos

Brasão

Escudo peninsular português boleado contornado de jalne rematado pela 
coroa da Família Real Portuguesa em timbre (alusivo a Guarda Real de Polícia 
– GRP), terciado em faixa, partido o 2º de jalne e blau, carregado em chefe com 
a sigla “PMDF” em sable sobre fundo goles, apresentando na segunda faixa, a 
destra em jalne a imagem das linhas criadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
das colunas do Palácio da Alvorada em prata e a sinistra em blau, a sigla do 
Órgão representado em prata e abismo blau representando a lealdade, justiça, 
a perseverança e o zelo,a destra as bucaneiras cruzadas em santor em jalne 
simbolizando as Polícias Militares do Brasil, a sinistra o livro aberto 
representando a busca do conhecimento e sabedoria, ao centro um triangulo 
formado por outros três triângulos nas cores da PMDF em referencia ao 
patrono das Polícias Militares do Brasil Joaquim José da Silva Xavier – 
Tiradentes.
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Símbolos

AL JULIANA

Alamar

10

Fivela do cinto
Uniforme de Gala

13,00 mm

22,00 mm

Botão da manga da túnica

Botão da túnica

Alamar

Paramento nas cores amarelo ouro, azul royal e vermelho. Utilizado nos 
uniformes de gala e de uso diário pelos alunos com bom desempenho 
comportamental e intelectual.

Fivela especial

Fivela metálica utilizada com a túnica.

Botões metálicos

Botões do uniforme de gala.



Distintivos
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BANDA MARCIAL

Músicos da Banda Marcial

Os Alunos músicos da Banda Marcial do Colégo Militar Tiradentes utilizarão no 
lado direito da canícula, acima do bolso o brevê da banda marcial

Brevê da Banda Marcial

7 cm

1
,5

 c
m

50 mm



Símbolos

Detalhe
Laço Húngaro
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1º Ano
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Divisas Ensino Médio

2º Ano

3º Ano
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Aluno 2º Tenente do Primeiro ano

14

Insígnias do Ensino Médio 

Aluno 1º Tenente do Segundo Ano

Aluno Capitão do Segundo Ano

13 mm



Aluno Major do Terceiro Ano

15

Postos

Aluno Tenente Coronel do Terceiro Ano

Aluno Coronel do Terceiro Ano
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Postos

Aluno Aspirante do 9º Ano

Aluno Subtenente do 9º Ano



17

Postos

Aluno 1º Sargento do 8º Ano 

Aluno 2º Sargento do 8º Ano 



18

Postos

Aluno 3º Sargento do 7º Ano 

Aluno Cabo do 6º Ano 



6º Ano 7º Ano

8º Ano 9º Ano

19

Divisas Ensino Fundamental



1º Ano

20

Platinas do Uniforme de Gala

2º Ano

3º Ano



Masculino

Feminino

21

Cortes de Cabelo

CABELO

Os alunos usarão seus cabelos em corte de meia cabeleira curta aparados por 
máquina 02 ou tesoura, disfarçando gradualmente de baixo para cima. Na parte 
superior da cabeça, o cabelo deverá ser desbastado o suficiente para se 
harmonizar com o resto do corte e com o uso da cobertura (boina/quepe). 

O cabelo deverá ser cortado à máquina n° 02, nas partes parietais e occipitais do 
crânio, isto é, na transição do couro cabeludo, mantendo-se bem nítidos os 
contornos junto às orelhas e o pescoço. 

O penteado não poderá cobrir a testa, ainda que parcialmente (franja). Na nuca, o 
cabelo não poderá ser acabado em linha reta ou de forma arredondada, mas 
aparado na máquina n° 02. 

As costeletas poderão ter o comprimento até a altura correspondente á metade 
do pavilhão auricular. Para a manutenção do corte no padrão acima estabelecido, 
o mesmo deverá ser efetuado no período máximo de 20 dias.

BARBA E BIGODE

Não é permitido o uso de barba e bigode aos alunos do Colégio Militar Tiradentes. 
Exceto por algum problema dermatológico, sendo  atestado por médico e 
devidamente autorizado pelo Comandante do Corpo de alunos.

CABELO

A aluna poderá utilizar seus cabelos curtos ou longos. 

Cabelos curtos: podem ser utilizados soltos com todos os uniformes, sendo 
considerados cabelos curtos, aquele cujo comprimento se mantenha acima da 
gola dos uniformes.

Cabelos médios e longos: deverão ser usados sempre presos, em coque ou na 
parte superior da cabeça como rabo de cavalo ou trança (vedado qualquer outro 
tipo de trança). 

O penteado pode ter franja, desde que não apareça quando de cobertura 
(boina/quepe). Porém, para que esta possa ser utilizada solta com os outros 
uniformes, não deve ultrapassar a linha das sobrancelhas.

Prescrições diversas para os cabelos femininos:

a) Com a cobertura, as orelhas devem ficar à mostra;

b) A coloração artificial do cabelo deve ser feita com moderação, utilizando cores 
naturais, em tonalidade discreta e compatível com o uso do uniforme;

c) Os acessórios de cabelo permitidos são presilhas e grampos simples, elásticos 
e rede, tudo na cor do cabelo;

d) É autorizado o uso do penteado, em solenidades ou representações em locais 
cobertos, com o uniforme de gala.



 BRINCO

É permitido apenas para as alunas femininas o uso de 
apenas um brinco por orelha, de tamanho e tipo discreto 
com comprimento não superior a 20 (vinte) mm, não sendo 
permitido o tipo argola ou com pingentes.

PIERCING

É vedado o uso de piercing.

CORDÃO PARA PESCOÇO

Não é permitido o uso. 

PULSEIRA

É vedado o uso de pulseira.

TORNOZELEIRA

É vedado o uso de tornozeleira.

ANEL

É permitido o uso de um anel tipo aliança, nas cores 
dourada ou prateada.

RELÓGIO

É permitido o uso de 01 (um) relógio, de formato variado, 
devendo a pulseira se apresentar em tonalidade de cor 
preta ou dourada ou prateada ou grafite. 

 ÓCULOS

Para correção visual conforme prescrição médica, devendo 
a armação e lentes se apresentar de forma discreta 
acompanhando o formato do rosto, nas cores preta, 
marrom, dourado, prateado ou grafite.
Óculos de sol (modelo discreto, seguindo os padrões 
acima, sendo que as lentes deverão ser nas cores pretas ou 
marrons) de uso permitido mediante prescrição médica ou 
autorização do professor de educação física. 

UNHAS

Devem estar sempre aparadas e tratadas, de forma a 
manterem-se higienizadas, devendo ser observados os 
seguintes aspectos:

UNHAS DAS MÃOS

 Para s alunas, poderão ser pintadas com esmaltes em 
cores claras, sendo vedado o uso de cores extravagantes, 
como por exemplo: vermelho, roxo, azul, violeta, verde, 
amarelo, laranja, preto, rosa choque, marrom escuro ou 
assemelhadas, bem como esmaltes com coloração 
múltiplas ou adornadas com petrechos desenhados, 
colados ou sobrepostos.

UNHAS DOS PÉS

 Devem manter-se aparadas e tratadas, sendo opcional a 
aplicação de esmalte ou esmalte base.

MAQUIAGEM

Para as alunas é permitido o uso de maquiagem simples 
(batom, sombra e lápis de olhos) desde que seja discreta.

BATOM

 Batom de cor clara, sendo vedado o uso de cores 
extravagantes, como por exemplo: vermelho, roxo, violeta, 
azul, laranja, preto, rosa choque, marrom escuro ou 
assemelhadas;

SOMBRA

 Uso de sombra de cor clara, sendo vedado o uso de cores 
extravagantes, como por exemplo: vermelha, preta, roxo, 
violeta, laranja, rosa choque, amarela, marrom escuro, lilás, 
azul ou assemelhadas.

TATUAGEM
 
É vedada a aplicação de tatuagem em qualquer parte do 
corpo que fique exposta quando o aluno estiver trajando 
qualquer uniforme do CMT. 
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Apresentação Pessoal dos Alunos
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