
   
 

 
 

 

O uniforme escolar é importante para a harmonização do ambiente, identificação e segurança do aluno, 

favorecendo o cultivo da disciplina e da obediência, sendo obrigatório durante o horário escolar. 
 

Blusa de uso 
diário 

• Blusa de malha branca com a logomarca do Colégio (obrigatória 
para todos os alunos – uso especial em trabalhos de campo) 

• Blusa de malha azul, verde, amarela, vermelha ou rosa com a 
logomarca do Colégio. 

Todos os 
alunos 

Calça comprida 

• Calça azul-marinho com a logomarca do Colégio. 

• Modelos da calça:  
✓ Tradicional unissex, no tecido tactel. 
✓ Tradicional unissex, em moletom. 
✓ 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. 

Infantil e FI  

Jaleco 
• Guarda-pó branco, para uso no laboratório de Ciências; Biologia, 

Física e Matemática. 
Adolescentes 
do FII e EM 

Agasalho 

• Blusa azul-marinho de moletom, 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 preto, azul-escuro ou nas cores das blusas de uniforme de 
uso diário.  

Todos os 
alunos 

 

Calçado: tênis, para todos os cursos.  

Opcional para os alunos do Infantil e 1º ano: sandálias de couro ou de borracha (as Crocs e as de plástico 

não serão permitidas, por razões de segurança). Nos dias de Educação Física, não será permitido o uso 

de sandálias. 

 
Não serão admitidos: 
 cortes ou rasgos aleatórios em quaisquer peças do uniforme; 
 o uso de salto-alto, botas, tamancos, sandálias, chinelos ou qualquer peça que descaracterize o 

uniforme, tais como: bonés, símbolos esportivos, políticos ou religiosos, além de outros adereços; 
 o uso de agasalhos de outras cores, camisas de times de futebol, shorts ou bonés. 

 
Importante: Todas as peças do uniforme deverão ser marcadas com o nome completo do aluno, 
para se evitar trocas ou perdas. Em caso de esquecimento no Colégio, o aluno ou os pais deverão 
procurá-las imediatamente. 

 
Não será permitida a entrada do aluno sem o uniforme escolar em qualquer atividade do seu turno, 

extraturno, excursões ou nos sábados letivos. 
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