UNIFORME
Ensino Médio
Informações sobre o uniforme escolar
 Uso do uniforme é obrigatório diariamente.
 Deverá estar identificado com o nome e a turma do aluno.
-

camiseta branca ou bordô com logomarca do Colégio;

-

calça comprida ou bermuda bordô (tipo ciclista);

-

agasalho completo;

-

moletom branco com logomarca do Colégio;

-

jaqueta padronizada;

-

saia bordô (para as meninas que desejarem, tamanho máximo permitido: 4 dedos acima do joelho);

-

calça legging do Colégio.

-

Calça jeans azul ou preta ou bermuda jeans azul ou preta 4 dedos acima do joelho ;

-

sapato fechado ou tênis de qualquer cor. Não será permitido , para segurança do aluno, usar outro
calçado (tamanco, sandália ou chinelo) ou vir descalço, com essa medida estaremos evitando acidentes.

 UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
-

bermuda bordô tactel ou helanca; ou calça de agasalho tactel ou helanca;

-

camiseta branca ou bordô com logomarca do Colégio;

-

tênis: o uso do tênis é obrigatório.

 Os uniformes das atividades extracurriculares e/ou opcionais (karatê, teatro, ballet) e camisetas de gincanas
não serão permitidos nas aulas regulares do Colégio.

 TRAJE SESSÕES DE ORATÓRIA PARA ENSINO MÉDIO
 Traje Feminino: meia branca ¾ ou meia fina, sapato fechado na cor preta, saia bordô (tamanho máximo
permitido: 4 dedos acima do joelho), camiseta polo branca com logomarca do Sagrada, moletom branco com
logomarca do Colégio (inverno). Favor cuidar do cabelo para não ser prejudicada na visualização e na
comunicação.
 Traje Masculino: sapato preto fechado, calça social nas cores azul marinho ou preta, camisa social manga longa
na cor clara. Não é obrigatório o uso do terno e gravata.

O uso do uniforme escolar é diário e obrigatório para os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio,
em todas as dependências do Sagrada, em atividades de qualquer turno, em eventos e saídas
pedagógicas.
VIRE

O Colégio Sagrada Família vem consolidando o uso do uniforme escolar, porém, a importância desta
prática só se torna possível contando com o apoio das famílias e educadores, que devem incentivar e
observar o uso adequado das peças.

Importante:
1. As peças não são produzidas sob medida. A modelagem é padrão e ajustes devem ser feitos em
costureiras particulares;
2. Melhoramos a qualidade e ampliamos as opções dos casacos de inverno e outros modelos;
3. As famílias deverão comprar as peças de acordo com a idade do aluno
4. ;
5. Os modelos não podem ser alterados.
Fornecedores credenciados para a venda das peças a partir do dia 01 de dezembro de 2016:
Kantinho 22
Endereço: R. 7, 1062 - Centro, Blumenau - SC, 89010-201 Fone: (47) 3322-0266
Loja GoyGoy - RP Confecções.
Rua José de Alencar, 40 - Vila Nova - Blumenau - 89035-430 - (próximo a Santa Clara Veículos)
Fone: 47 3339-3421 www.rpuniformeescolar.com.br

