
 
UNIDADE CIDADE NOVA 

 

 

 

Blusa de uso diário 

• Blusa de malha branca (obrigatória para todos os 
   alunos – uso especial em trabalhos de campo) 
• Blusa de malha azul, verde, amarela, vermelha ou 
   rosa. 

Todos os alunos 

Calça comprida 

• Calça azul-marinho com a logomarca do Colégio. 
  Modelos da calça:  
• Tradicional unissex, no tecido tactel. 
• Tradicional unissex, em moleton. 
• Feminina, em helanca. 

Todos os alunos 

Calça capri 
 

• Calça azul-marinho em tactel, com a logomarca do 
   Colégio. 

Todos os alunos 

Bermuda 
• Bermuda azul-marinho em tactel, com a logomarca do 
  Colégio. 

Todos os alunos 

Short saia ou calça saia 
• Short ou calça saia feminino, em malha, na cor azul- 
   -marinho, com a logomarca do Colégio. 

Até a idade de 8 anos 

Avental 
• Avental azul-marinho de brim  (Alunos até 6 anos) 
• Guarda-pó branco, para uso no laboratório de Ciências, 
   Biologia, Física e Matemática. 

Alunos do Fund. 2 

Agasalho 

• Blusa azul-marinho de moleton, fechada ou aberta, 
   com a logomarca do Colégio. 
• Blusa azul-marinho de tactel, aberta na frente, com a 
   logomarca do Colégio. 
• Blusa azul-marinho de helanca, aberta na frente, com a 
   logomarca do Colégio. 
• Serão admitidas blusas ABERTAS, LISAS e SEM 
   ESTAMPAS nas cores, preta, azul-escuro ou nas cores 
   das blusas de uso diário. 
 
Obs.: Blusas fechadas, somente nas cores indicadas, serão 
         admitidas sob a camisa do uniforme. 

Todos os alunos 

 

Arte: 
� Avental de brim, azul-marinho, com o nome do aluno bordado ou pintado na cor branca (Educação 

Infantil e 1.º Ano Ensino Fundamental) 
 
Calçado: 
� Tênis de cano baixo, cor liberada. Preferencialmente, com velcro para o Infantil 2 e 3 e com cadarço 

para os alunos do Infantil 4, 5 e 1.º Ano. 
� Meias brancas. 

 

Importante:   
� Não serão permitidos o uso de sandálias (meninos e meninas), agasalho de outras cores das que 

foram assinaladas e calça jeans pelos alunos. 

� Todas as peças do uniforme deverão ser marcadas com o nome completo do aluno, para evitar 
trocas ou perdas. Em caso de esquecimento, o aluno ou os pais deverão procurá-las imediatamente. 
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