Colégio Dona Clara
“25 anos educando eticamente as futuras gerações”.

Srs. Pais ou Responsáveis;
O Colégio Dona Clara informa algumas mudanças do uso e peças do uniforme escolar para o
ano de 2017.
A Blusa tradicional do Colégio ganhou novo estilo e já está disponível na loja Elaine Gontijo a
partir de 2017. O novo agasalho também será vendido a partir de julho de 2017. Reforçamos
que o modelo anterior será aceito até 2019.
O uniforme é obrigatório para todos os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Sabemos
que ele serve para identificação do aluno dentro e fora do ambiente escolar e facilita na
organização diária e comodidade para as famílias.
O antigo uniforme (Blusa tradicional) fabricado em 2014 será aceito até 2019.
O uniforme será composto de:

Educação Infantil:






Blusa branca com logomarca do Colégio.
Calça tactel, bermuda azul-marinho, short saia ou calça bailarina com logomarca do
Colégio.
Avental com a logomarca do Colégio - uso obrigatório para aulas de artes.
Agasalho com a logomarca do Colégio ou azul-marinho sem detalhes. É expressamente
proibido camisa de time.
Camisa de frio canelada com a logomarca do Colégio.
Tênis e meia.



Não será permitido:




- Usar camisas coloridas das Olimpíadas e outros eventos.
- Descaracterizar o uniforme.
- Sandálias, chinelos, botas e tamancos

EDUCAÇÃO FÍSICA




Uso do tênis.
Bermuda, calça capri ou calça bailarina com a logomarca do Colégio.
Camiseta específica do Colégio com logomarca.

Ensino Fundamental I




Blusa branca com logomarca do Colégio.
Calça tactel, bermuda azul-marinho feminina (ciclista) e masculina ( tactel) com a
logomarca do Colégio, ou calça bailarina com logomarca do Colégio.






Avental com a logomarca do Colégio – uso obrigatório para aulas de artes até o 5º ano.
Agasalho com a logomarca do Colégio ou azul-marinho sem detalhes.
Camisa de frio canelada com a logomarca do Colégio.
Tênis e meia.



Não será permitido:

- A descaracterização das peças do uniforme.
- Usar camisas coloridas de Olimpíadas e outros eventos.
- Usar camisas de times.
- Usar bermudas jeans, estampadas, calça legging/ fuseau / jeans.
- Sandálias, chinelos, botas e tamancos

EDUCAÇÃO FÍSICA




Uso do tênis.
Bermuda ou calça bailarina com a logomarca do Colégio.
Camiseta específica do Colégio com logomarca.

Ensino Fundamental II







Blusa branca com logomarca do Colégio.
Calça tactel, bermuda azul-marinho feminina ou masculina com a logomarca do
Colégio, ou calça bailarina com logomarca do Colégio.
Jaleco branco – uso obrigatório para aulas de Laboratório.
Agasalho com a logomarca do Colégio ou azul-marinho sem nenhum detalhe.
Camisa de frio canelada com a logomarca do Colégio.
Tênis e meia.



Não será permitido:

- A descaracterização das peças do uniforme.
- Camisas coloridas de Olimpíadas e outros eventos.
- Camisas de times.
- Bermudas jeans, estampadas, calça legging/ fuseau / jeans.
- A partir do6.°ano, não é permitido o uso de short saia.
- Meninas usarem bermudas masculinas e cortarem uniformes.
- Sandálias, chinelos, botas e tamancos

EDUCAÇÃO FÍSICA




Uso do tênis.
Bermuda masculina e feminina ou calça bailarina com a logomarca do Colégio.
Camiseta específica do Colégio com logomarca

.
OBSERVAÇÕES:
 A Educação Física é parte integrante do currículo escolar.
 O aluno somente será dispensado mediante atestado médico.
 O pedido de dispensa só terá validade a partir da data de entrega na secretaria do
Colégio Dona Clara.

Ensino Médio






Blusa branca com logomarca do Colégio.
Calça tactel, bermuda azul-marinho feminina e masculina com a logomarca do Colégio
ou calça bailarina com logomarca do Colégio.
Agasalho com a logomarca do Colégio ou azul-marinho sem nenhum detalhe.
Camisa de frio canelada com a logomarca do Colégio.
Tênis e meia.



Não será permitido:

- A descaracterização das peças do uniforme.
- Camisas coloridas de Olimpíadas e outros eventos.
- Camisas de times.
- Bermudas jeans, estampadas, calça legging/ fuseau / jeans.
- A partir do 6.° ano, não é permitido o uso de short saia.
- Meninas usarem bermudas masculinas.
- Cortar blusas, transformando-as em baby look.

EDUCAÇÃO FÍSICA




Uso do tênis.
Bermuda masculina e feminina ou calça bailarina com a logomarca do Colégio.
Camiseta específica do Colégio com logomarca.

Pedimos a compreensão de todas as famílias e a colaboração com as normas da escola.
Atenciosamente,
A direção.

