
 
 
 
 

 
UNIFORME ESCOLAR – 2019 

 
 

É obrigatório a todos os alunos, para entrar e, para permanecer nas dependências do Colégio nos 
dias letivos. Os pais devem adquirir uniformes apenas dos fornecedores credenciados, pois somente eles 
é que confeccionam o uniforme oficial do Colégio. 

O Colégio não se responsabiliza pelas peças adquiridas fora do padrão especificado aos 
fornecedores credenciados.  

 
- Camiseta  
- Calça jeans azul 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca) ou legging exclusivamente de cor azul marinho; 
- Calças (tactel ou moletom). 
- Calçados: Tênis ou sandália com tira no calcanhar. 
- Abrigo - jaqueta e calça de tactel; 
- Abrigo - blusa e calça de moletom. 
 
Uniforme para aulas de Educação Física 
- Camiseta específica para Educação Física: camiseta na cor azul; 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel e moletom); 
- Calçado: Tênis. 
 
Observações:  
Somente para os alunos de ensino médio o uso do jaqueta de abrigo do uniforme será opcional. 

Não é permitido o uso de bonés ou gorros na sala de aula e nem de short. 
 
FORNECEDORES CREDENCIADOS 
 
Artes Screen 
Rua Luís Antônio da Silveira, 707 - Boa Vista. Fone: 3233-8509 / 3222-5701 
 
Bell Uniformes 

Rua Independência, 3873 - Bom Jesus. Fone: 3232-8747 / 3235-2490 / 3304-8998/ 991932911 
 
Juniformes 

Rua Dr. Presciliano Pinto, 2261 – Boa Vista. Fones: 3231-2738 / 3225-2174 
 
New Summer 
Loja 1: Av. Adolfo Lutz, 975 - Santa Cruz. Fone: 3121-9060 
e Loja Rio Preto Shopping Center 
 
 
Preços, qualidade e condições de venda são de total responsabilidade dos fornecedores. Aconselhamos 
a identificação do uniforme com o nome e a classe do aluno e providenciá-lo com antecedência, evitando 
as encomendas de última hora. 
 

  



 
 
 
 

 
 

CAMISETAS PARA AULA – Educação Infantil ao 1º ano Ens. Fundamental 
Corpo branco - ombros mangas cor azul cobalto * 

 

 

 

CAMISETAS PARA AULA – 2º ao 9º ano Ens. Fundamental 
Corpo branco - ombros mangas cor azul marinho * 

 

 

 

CAMISETAS PARA AULA – Ensino Médio 
Corpo branco - ombros mangas cor vinho * 

 

 

 

* As cores são apenas ilustrativas, pois não representam a tonalidade original do tecido. 


