
CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : BERNARDO SANTANA DA SILVA
TURMA : 0080 - I2 - 2 ANOS - EDUCACAO INFANTIL - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : BENJAMIN ARAUJO SANTOS DA SILVA
TURMA : 0099 - I3 - 3 ANOS - EDUCACAO INFANTIL - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALICE CRISTINA SANTANNA CORREA
TURMA : 0101 - I4 - 4 ANOS - EDUCACAO INFANTIL - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALVARO DOS SANTOS SOARES
TURMA : 0102 - I5 - 5 ANOS - EDUCACAO INFANTIL - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AGATHA LETICIA OLIVEIRA DE SIQUEIRA
TURMA : 0111 - 1. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 1A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AMANDA VITORIA SOUZA OLIVEIRA FARIA
TURMA : 0121 - 2. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 1A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda e/ou saia-short Betel (comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou branca (menino);
* Meia Betel, branca ou meia calça branca (inverno)(menina);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto e botinhas de inverno somente nestas cores.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares;
* Sapatos,tênis ou botas de cores variadas que não as recomendadas pela escola.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ANA CLARA BARBOSA DA SILVA
TURMA : 0131 - 3. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 1A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda, saia-short(comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Sapatos,tênis de cores variadas que não as recomendadas pela escola. 

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AGATHA DE LIMA SILVA
TURMA : 0141 - 4. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 1A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda, saia-short(comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional e/ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca ou Tactel);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou de tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Sapatos,tênis de cores variadas que não as recomendadas pela escola. 

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ANA BEATRIZ CAMARGO DIAS
TURMA : 0151 - 5. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 1A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda(comprimento no joelho ou abaixo);
* Blusa tradicional ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca, Tactel ou Moleton);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de Tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças
climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas, nem saia-short;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno.

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física.
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores.
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis.
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ADRYANNA VITORIA GOMES DIAS ADRIANO
TURMA : 0161 - 6. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 2A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda(comprimento no joelho ou abaixo) ou alternativamente, calça jeans azul tradicional;
* Blusa tradicional ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca, Tactel ou Moleton);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel (meninas);
* Sunga ou short de Tactel Betel (meninos).

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL ou casaco preto, azul, cinza e branco lisos e abertos na
frente. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas e fechadas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas, nem saia-short;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALESSANDRO BECA ALBUQUERQUE
TURMA : 0171 - 7. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 2A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda(comprimento no joelho ou abaixo) ou alternativamente, calça jeans azul tradicional;
* Blusa tradicional ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca, Tactel ou Moleton);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL ou casaco preto, azul, cinza e branco lisos e abertos na
frente. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas e fechadas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas, nem saia-short;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AMANDA SOARES ALVES
TURMA : 0181 - 8. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 2A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda(comprimento no joelho ou abaixo) ou alternativamente, calça jeans azul tradicional;
* Blusa tradicional ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca, Tactel ou Moleton);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL ou casaco preto, azul, cinza e branco lisos e abertos na
frente. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas e fechadas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas, nem saia-short;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AGATHA DE NOVAES GUIMARAES UMBELINO
TURMA : 0191 - 9. ANO/ENSINO FUND. - ENS. FUND. 2A FASE - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Bermuda(comprimento no joelho ou abaixo) ou alternativamente, calça jeans azul tradicional;
* Blusa tradicional ou blusa verão Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Calça olímpica Betel (Helanca ou Tactel);
* Casaco olímpico Betel (Helanca, Tactel ou Moleton);
* Meia Betel ou outra de cor branca;
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Só serão permitidos os agasalhos do BETEL ou casaco preto, azul, cinza e branco lisos e abertos na
frente. Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas e fechadas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas, nem saia-short;
* Agasalhos que não os recomendados pela escola;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para esta faixa etária, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : EMILLY DA SILVA LIMA PAIVA
TURMA : 0210 - 1. ANO/ ENSINO MEDIO - ENSINO MEDIO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Ensino Médio - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica - Betel ou calça Tactel - Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel - Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física - Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel - Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALESSANDRA DE SOUZA SILVA
TURMA : 0212 - 1. ANO/ ENSINO MEDIO - ENFERMAGEM - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça de brim branca;
* Camisa do Curso de Enfermagem Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis ou sapato branco;
* Meia branca;
* Jaleco Branco Betel (para estágio obrigatório e Atividades de Responsabilidade Social e de
Laboratórios);
* Agasalho da Escola (moleton branco Betel) ou casaco todo branco e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, ou na cor que descrevemos, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça branca com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ANA CLARA NUNES BELO
TURMA : 0213 - 1. ANO/ ENSINO MEDIO - ADMINISTRACAO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Administração - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ANA BEATRIZ BATISTA DE MOURA
TURMA : 0214 - 1. ANO/ ENSINO MEDIO - INFORMATICA - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Informática - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALESSANDRA MONSORES DE OLIVEIRA
TURMA : 0220 - 2. ANO/ ENSINO MEDIO - ENSINO MEDIO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Ensino Médio - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica - Betel ou calça Tactel - Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel - Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física - Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel - Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALLYNE LEANDRA BERNARDO BARCELOS
TURMA : 0222 - 2. ANO/ ENSINO MEDIO - ENFERMAGEM - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça de brim branca;
* Camisa do Curso de Enfermagem Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis ou sapato branco;
* Meia branca;
* Jaleco Branco Betel (para estágio obrigatório e Atividades de Responsabilidade Social e de
Laboratórios);
* Agasalho da Escola (moleton branco Betel) ou casaco todo branco e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, ou na cor que descrevemos, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça branca com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALICIA DORA DE SOUZA BERNARDES
TURMA : 0223 - 2. ANO/ ENSINO MEDIO - ADMINISTRACAO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Administração - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : BEATRIZ CARDOSO FERREIRA
TURMA : 0224 - 2. ANO/ ENSINO MEDIO - INFORMATICA - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Informática - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ANA BEATRIZ BARCELOS CABRAL
TURMA : 0230 - 3. ANO/ ENSINO MEDIO - ENSINO MEDIO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Ensino Médio - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica - Betel ou calça Tactel - Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel - Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física - Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel - Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : AGDA APARECIDA AMANCIO DIAS
TURMA : 0232 - 3. ANO/ ENSINO MEDIO - ENFERMAGEM - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça de brim branca;
* Camisa do Curso de Enfermagem Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis ou sapato branco;
* Meia branca;
* Jaleco Branco Betel (para estágio obrigatório e Atividades de Responsabilidade Social e de
Laboratórios);
* Agasalho da Escola (moleton branco Betel) ou casaco todo branco e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de Helanca ou Tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de Tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, ou na cor que descrevemos, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça branca com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 3 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ALINE FERREIRA MAIA
TURMA : 0233 - 3. ANO/ ENSINO MEDIO - ADMINISTRACAO - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Administração - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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CENTRO EDUCACIONAL BETEL
Matriz: Rua ProfessorSampaio, 19 e 21 - Camarim - Queimados - 2663-9350
Filial    : Rua Macapá, 144 - Ponte Preta - Queimados - 2665-2656

LISTA DE UNIFORMES 2018

ALUNO : ADRIELE OLIVEIRA DE ALMEIDA
TURMA : 0234 - 3. ANO/ ENSINO MEDIO - INFORMATICA - BETEL 1

I - UNIFORME DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS (OBRIGATÓRIO) 
* Calça ou bermudão jeans (azul claro ou escuro);
* Camisa do Curso de Informática - Betel (comprimento abaixo da cintura);
* Tênis: branco, azul, preto ou cinza ou sapato preto;
* Meia branca;
* Calça olímpica Betel ou calça Tactel Betel;
* Agasalho da Escola (malha, tactel, moleton) ou casaco de qualquer cor liso e aberto na frente.

II - UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA (OBRIGATÓRIO) 
* Short azul de helanca ou tactel Betel;
* Regata (Camisa) de Educação Física Betel;
* Maiô Betel;
* Sunga ou short de tactel Betel.

OBSERVAÇÕES: 
1 - AGASALHOS: 
* Recomendamos o uso dos agasalhos do Betel, aberto na frente;
* Sugerimos que os pais se preparem para as mudanças climáticas comprando já este uniforme;
* Em última instância, caso a família não possa adquirir nenhum dos agasalhos permitidos, serão aceitas
blusas de malha totalmente brancas por baixo da blusa do uniforme.

2 - NÃO É PERMITIDO: 
* Uso de short no lugar de bermudas;
* Sandálias havaianas ou similares e botas de inverno;
* Calça jeans com rasgos, esgarços e franjas (calças customizadas).

SUGESTÕES: 
1 - Para este curso, o aluno deverá ter, no mínimo, 2 mudas de uniforme de uso diário e 1 muda de
uniforme de frio e Educação Física;
2 - Comprar sempre peças de uniforme 1 ou 2 números maiores;
3 - As bermudas de uso diário devem ter o comprimento na altura do joelho e devem ser largas e
confortáveis;
4 - Uniformes abaixo do tamanho não serão fornecidos na venda!!! Compre maior! Durará mais!

Início das Aulas - Manhã e Tarde - 05/02/2018 (segunda-feira)
www.facebook.com/colegiobetelqueimadosrj

www.colegiobetel.com.br
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