
 

 

 
UNIFORME ESCOLAR - 2021 

 
O UNIFORME É DE USO OBRIGATÓRIO NO PERÍODO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: AULAS, SÁBADOS 

LETIVOS E ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO FORA DA ESCOLA. 
 

 
 
 

- Bermudão e calça (tactel, microfibra ou helanca) da cor verde-bandeira (tonalidade padrão Academia). 
- Bermuda feminina (helanca, suplex, cotton ou lycra) da cor verde-bandeira (tonalidade padrão Academia).  
- Short-saia (helanca) da cor verde-bandeira (tonalidade padrão Academia). Permitido SOMENTE até o 1º ano do 
Fundamental – Anos Iniciais. 
- Calça legging (suplex, cotton, lycra) da cor verde-bandeira (tonalidade padrão Academia).  
- Camiseta ou camisa manga curta ou comprida (malha de algodão branca), com detalhes em verde e logomarca padrão 
da Academia. 
- Casaco de inverno aberto, com ou sem o capuz (tactel, microfibra, moletom ou helanca), da cor verde-bandeira 
(tonalidade padrão Academia), com logomarca AC padrão Academia. É permitido o casaco em dupla face (verde e 
branco), com a logomarca AC padrão Academia. 
- Blusa de inverno (moletom) da cor branca ou verde-bandeira (tonalidade padrão Academia), com logomarca padrão da 
Academia.  
- Meia branca. 
- Tênis ou sandálias com tiras largas, confortáveis e seguras. 
 

NÃO SÃO PERMITIDOS: 
 

- Calça ou bermuda de moletom. 
- Saia ou short, nem com meia calça ou legging. 
- Boné, meião, meia-calça, chinelo, rasteirinha, tamanco, bota, calçados do tipo Crocs, tênis com rodinha ou luzes. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 

- Nos dias de Educação Física, a criança deverá vir de tênis. 
O UNIFORME deverá ser marcado com o nome completo do(a) aluno(a) (bordar ou pintar o nome em vermelho, com 
caneta própria para tecido). 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 A 5 ANOS 



 

 

AVENTAL PARA A AULA DE ARTES - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 
       
 
 
 
 
   
 
                           

 

CAMISETA OU CAMISA - EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
                        
 
 
                                                     
 
 
 
 

 
 

        “VISTA A CAMISA DA ACADEMIA” 
 
 

  Antes de efetivar sua compra, verifique se a empresa está atenta à qualidade e padronização do nosso uniforme.      
  Tendo dúvidas na tonalidade do verde padrão da Academia, no tipo de tecido ou outro item, consulte a Escola.  

 
Empresas com produção aprovada: André Uniformes, Charme Colegial e Safth’s Uniformes Escolares. 

 

-  Cor: verde-bandeira (tonalidade padrão AC). 
-  Tecido: brim, popeline, tergal ou malha. 
-  Corte: amplo (que passe a cabeça sem dificuldade). 
-  Tira com elástico (4 cm) revestido com o tecido. 
-  Bolso com o nome bordado ou pintado em vermelho. 
-  Aberto nas laterais, fechado apenas nos lados com a tira de 4 cm. 

       - Bordar ou pintar o nome do(a) aluno(a) em vermelho, com caneta própria para tecido. 

   COSTAS FRENTE 


