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UNIFORMES DO COLÉGIO,
Tudo o que você queria

saber sobre os

mas não sabia 
pra quem perguntar.



Apresentação

Neste material tem tudo que você precisa saber sobre 
os uniformes do São José. São vários detalhes como 
medidas, tipos de tecidos, cores e regras de uso. Além 
disso tem o catálogo completo com todas as peças. 
Tudo para manter a garotada bem vestida.
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O porquê de usar uniformes

Os uniformes existem por motivos muito importantes,
aqui vamos listar alguns:

      Utilizar uniformes é uma maneira de representar o nome,
o símbolo e as cores do Colégio.
 
      Além disso, é uma segurança para os alunos pois facilita
sua identificação como estudantes do Colégio São José,
algo fundamental para todos os alunos.

      Os uniformes foram desenhados para deixar o aluno 
confortável para desempenhar todas as suas atividades dentro 
da escola.

      Também é interessante destacar que usar o uniforme traz 
aos estudantes a sensação de pertencimento a um grupo,
o que ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais. 
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Marca
Colégio
São José

A marca do Colégio São José ganhou um upgrade. O novo 
design ficou mais limpo, fácil de reconhecer e simples
de aplicar nas peças dos uniformes.

MARCA NOVAMARCA ANTIGA



As novas linhas de uniformes

Os uniformes agora têm duas linhas: Básica e Cores 

A linha Básica é composta dos uniformes 
básicos, comuns e obrigatórios a todos

os alunos do Colégio. 

A linha Cores foi criada para os alunos terem 
opções de uniformes mais versáteis, pensadas 
no que o estudante gostaria de usar, sem se 

descaracterizarem como alunos do São José. 
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Cores Institucionais
Estas são cores padrão de todas as peças de uniformes do Colégio 
São José. Além dos tradicionais azul, amarelo e branco, temos o cinza 
mescla como cor de apoio. 

Cores institucionais Cores de apoio

É importante saber quais são elas para que as roupas auxiliares
não descaracterizem o uniforme. 
Por exemplo: quando um aluno utilizar uma camiseta por baixo 
de um moletom do uniforme, ela precisa ser de uma das cores 
institucionais.  

Azul São José Amarelo São José Cinza São JoséBranco
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Conheça algumas regrinhas básicas 
sobre o uso dos uniformes

       O uso dos uniformes é obrigatório desde 
o primeiro dia de aula para todos os alunos, 
conforme é estabelecido pelo plano pedagógico.

       O uniforme precisa ter sempre ao menos 
duas peças: a parte de cima (camisetas, 
moletons, jaquetas, etc.) e a parte de baixo 
(calças, bermudas e saias). Não é considerado 
que o aluno está usando uniforme se ele estiver 
vestindo somente uma das partes. 

       Com exceção de eventos temáticos, o aluno 
precisa estar vestindo o uniforme, sempre que 
entrar na escola, na sala de aula, em atividades 
extraclasse e eventos promovidos pela escola. 

       Somente para alunos do ensino médio 
é permitido calça jeans azul marinho, sem 
lavagem, sem rasgos e sem customização. 
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        É permitido o uso de roupas por baixo
dos uniformes, mas para isso as peças de roupas 
precisam estar de acordo com o código de cores 
institucionais da escola conforme já citado. Além 
disso, por exemplo, se um aluno tirar o moletom, 
a camiseta que ele estará usando precisa ser
a do uniforme.

        O uso de bonés é proibido em sala de aula, já 
toucas são permitidas somente em dias frios.

        O não cumprimento ou situações 
que contrariam esse Manual constitui falta 
disciplinar e será advertido pelo SCT (Serviço de 
Coordenação de Turno).

        A validade das versões prévias dos uniformes 
continuará vigente até 2020.



Uniformes



LINHA BÁSICA 

Camiseta manga curta (unissex)



LINHA CORES

Camiseta manga curta (unissex)



LINHA BÁSICA 

Camiseta manga longa (unissex)



LINHA CORES

Camiseta manga longa (unissex)



LINHA BÁSICA 

Camiseta (feminina)



LINHA CORES

Camiseta (feminina)



LINHA BÁSICA 

Regata tipo nadador (feminina)

Formato da regata nas costas



LINHA CORES

Regata tipo nadador (feminina)

Formato da regata nas costas



LINHA BÁSICA 

Moletom (unissex)



LINHA BÁSICA 

Moletom com capuz/bolso tipo canguru (unissex)



LINHA CORES

Moletom com capuz/bolso tipo canguru (unissex)



LINHA BÁSICA 

Casaco de moletom com
capuz/bolso tipo canguru (unissex)



LINHA CORES

Casaco de moletom com
capuz/bolso tipo canguru (unissex)



LINHA BÁSICA 

Casaco de soft com gola (unissex)



Jaqueta Americana (unissex)

LINHA BÁSICA 



Casaco de malha colegial sem capuz (unissex)

LINHA BÁSICA 



Jaqueta de Inverno (unissex)

LINHA BÁSICA 



LINHA BÁSICA 

Colete reversível de Inverno (unissex)

Lado 01 Lado 02



LINHA BÁSICA 

Calça de moletom com bolso (unissex)

Importante
Para alunos da Educação Infantil, esta peça 

é exclusivamente feita com elástico, sem cordão.



LINHA CORES

Calça de moletom com bolso (unissex)

Importante
Para alunos da Educação Infantil, esta peça 

é exclusivamente feita com elástico, sem cordão.



LINHA BÁSICA 

Calça de malha colegial (unissex)



LINHA BÁSICA 

Bermuda de malha colegial sem bolso (unissex)

Importante
Para haver um padrão de comprimento, a peça deve cum-

prir a medida de 6cm acima do joelho



LINHA BÁSICA 

Bermuda de malha colegial com bolso (unissex)

Importante
Para haver um padrão de comprimento, a peça deve 

cumprir a medida de 6cm acima do joelho



LINHA BÁSICA 

Bermuda de moletom com bolso (unissex)

Importante
Para haver um padrão de comprimento, a peça deve 

cumprir a medida de 6cm acima do joelho



LINHA BÁSICA 

Bermuda longa suplex (feminina)

Importante
Para haver um padrão de comprimento, a peça deve 

cumprir a medida de 6cm acima do joelho



LINHA CORES

Bermuda longa suplex (feminina)

Importante
Para haver um padrão de comprimento, a peça deve 

cumprir a medida de 6cm acima do joelho



LINHA BÁSICA 

Corsário suplex (feminina)



LINHA CORES

Corsário suplex (feminina)



LINHA BÁSICA 

Calça suplex (feminina)



LINHA CORES

Calça suplex (feminina)



LINHA BÁSICA 

Vestido regata

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



LINHA BÁSICA 

Vestido manga curta

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



LINHA CORES

Vestido manga curta

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



LINHA BÁSICA 

Vestido manga longa

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



LINHA CORES

Vestido manga longa

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



LINHA BÁSICA 

Saia short

Importante
Esta peça é exclusiva para alunas da Educação Infantil

e Ensino Fundamental I (1ª a 4ª ano).



Acessórios



Manta



Faixa de cabelo 



Faixa de cabelo com nó



Touca de lã

LINHA BÁSICA 

LINHA CORES



Onde comprar os uniformes?

O Colégio São José não comercializa os uniformes
diretamente. Em nosso site você encontra as malharias 

licenciadas nas quais é possível adquirir 
os uniformes. 

http://www.csj.com.br/uniformes
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