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ENXOVAL DO CHO E CFS 

 
 
Considerando o início do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO/2021) e do Curso de Formação de 
Sargento (CFS/2021), os alunos deverão possuir no ato da apresentação nesta ABM os seguintes 
uniformes e materiais: 
        
 
 
 
 
 
            
 
 
         
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo plaqueta de identificação: 

AL CHO BM FULANO     O+  AL SGT BM FULANO     B+ 

Uniforme 5º B (prontidão) 
  

1- Gorro com pala cáqui, boina 
e gorro de selva 
 2- Blusa (gandola) cáqui 
 3- Calça cáqui 
 4- Cinto vermelho 
 5- Fivela de metal dourada 
 6- Meias pretas 
 7- Coturno preto 

Uniforme 3º C  
  

1- Boina cinza pérola escuro 
 2- Camisa especial manga curta, 
bege escuro de colarinho duplo 
 3- Camiseta vermelha 
 4- Calça cinza pérola escuro 
 5- Platina cinza pérola escuro 
 6- Cinto vermelho 
 7- Meia social preta 
 8- Sapato preto 
 9- Plaqueta de identificação  
 
Obs: Para a composição feminina desse 
uniforme, considerar: 
 

1- Saia cinza pérola escuro; 
2- Meia de náilon na cor da pele 
3- Sapato preto de salto médio ou 

baixo 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
Na camiseta regata de educação física do 4° uniforme e na camiseta vermelha que o aluno 

usará junto com o uniforme 5º B, deverá estar bordado ou serigrafado o emblema da corporação 
do lado esquerdo do tórax, e centralizado, a graduação, a sigla BM e o nome do militar em letras 
amarelas e o tipo sanguíneo em letras brancas, na altura do brasão da Corporação. 

 
Obs.: Não haverá distinção entre COV e combatentes na identificação do militar. 
 
Exemplo de identificação em camiseta vermelha, regata: 
 
 
AL CHO BM FULANO     A+ 
 

 

Uniforme 4º D (abrigo) 
 

1-Casaco vermelho;  
2- Calça vermelha com 01 (uma) listra;  
3- Camisa polo, Camiseta vermelha ou 
Camiseta sem mangas;  
4- Meias esportivas brancas;  
5- Tênis Preto. 

 
AL SGT BM FULANO     B+ 
 

Uniforme 4º A (educação física) 
  

1- Camiseta vermelha sem manga 
(regata) 
 2- Short vermelho com 01 (uma) 
listra 
 3- Meias brancas (altura do cano 
10 a 15 cm) 
 4- Tênis preto 
 
Uniforme 4º B (natação) 
  

1- Sunga preta sem detalhes (com 
brasão do CBM/MS) 
 2- Sandália (tipo havaiana) preta 
 3-Touca para natação preta 
 4-Óculos para natação (opcional) 

x *Corpo Feminino: Maiô Preto tipo 
macaquinho (com short preto por 
cima do maio).  

 



Ex. camiseta vermelha:       Ex. camiseta regata:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na gandola, não será permitido o uso de brevês, e deverá constar somente: 
- Cadarço de Identificação de Curso (fig. 01), na cor vermelha e letras brancas, sendo 

aplicado acima do bolso esquerdo, podendo ser com velcro ou costurado na farda;  
- Nome de guerra (fig 02), confeccionado na mesma cor e tecido da gandola (rip stop), 

letras pretas e tipo sanguíneo e fator RH em vermelho. O nome de guerra deverá ser costurado 
na gandola, acima do bolso direito; 

- Cadarço indicativo de OBM (fig. 03) que será utilizado na cava da manga esquerda na parte 
superior, que será confeccionado em tecido vermelho com letras e bordas amarelas, podendo ser 
com velcro ou costurado na farda, com as escritas da unidade de sua origem, a depender da 
situação de lotação do aluno durante o curso. 

 
    
Fig. 01 

                 
 

 
             
                  
Fig. 02 

 FULANO     B+ 

  
  
 
Fig. 03  

CHO            BM 

  CFS             BM 



 
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
1. Aqueles que forem autorizados a fazer uso das dependências deste Centro para pernoitarem 

deverão providenciar forro de cama (lençol branco); 
2. Na apresentação o aluno deverá entregar no Corpo de Alunos: 01 (uma) resma de papel A4, 01 

(um) envelope amarelo A4, 01 (um) envelope amarelo A3.  
3. Deverá ser providenciado pela turma, 01(um) Pen Drive de 4GB; 
4.  Os alunos deverão dispor de seu próprio material de instrução (caderno, caneta, lápis, etc.); 
5.  Os alunos que quiserem utilizar os armários da ABM deverão trazer um cadeado; 
6. Para as instruções práticas e avaliações, os alunos deverão providenciar o seus EPI’s; 
7. Relação de EPI’s necessários (Somente para CHO): 

7.1.    Capacete de Salvamento 
7.2.    Óculos de proteção 
7.3.    Luva para salvamento 
7.4.    Conjunto de combate a incêndio (capacete, calça, capa, bota, luvas e balaclava) 

Cabo da vida: corda dinâmica de 11mm com 6m de comprimento, com certificação de conformidade 
a norma EN892. 
8. Relação de EPI’s necessários (Somente para CFS): 

8.1.   Combate a incêndio: 
8.1.1.   Conjunto de Aproximação; 
8.1.2.   Botas; 
8.1.3.   Luvas; 
8.1.4.   Balaclava; 
8.1.5.   Capacete preto; 

8.2.  Altura: 
8.2.1.   Capacete de salvamento laranja; 
8.2.2.   Óculos de proteção; 
8.2.3.   Luvas de couro (luva para exclusivo na aula de salvamento em altura) 
8.2.4.   Cabo da vida: corda dinâmica de 11mm com 6m de comprimento, com certificação 

de conformidade a norma EN892 
8.2.5.      4 Mosquetões em liga de alumínio com certificação de conformidade a norma 

EN362, sendo 2 ovais e 2 HMS 
8.2.6.   3 anéis de fita com certificação de conformidade a norma EN365; 785 e 566, sendo 

1 com 2m, 1 com 1,2m e 1 com 0,6m 
8.3. Terrestre: 

8.3.1.   Luvas para salvamento 
8.3.2.   Botas de incêndio ou bota com biqueira reforçada  
8.3.3.   1 Cordelete 8mm com 3m de comprimento 

8.4.  APH: 
8.4.1.   1 par de joelheiras 
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