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1 - Infantário - Uso diário e Educação Física.
1 - Maternal - Uso diário e Educação Física.
2 - Níveis I, II e III - Uso diário.
3 - Níveis I, II e III - Educação Física.
4 - Agasalho frio - Todos os níveis.
5 - Tempo Integral - Todos os níveis.
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Uniforme Escolar
Educação Infantil 2022
OBSERVAÇÕES:
1 . Uniforme Escolar – INFANTÁRIO E MATERNAL.
1.1. Camiseta regata para ambos os sexos, de malha, com escudo do Colégio e 

impresso NOME INFANTÁRIO (Fardamento Infantário) e impresso NOME COLÉGIO 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (Fardamento Maternal).
1.2. “Short”, para ambos os sexos, de malha, na cor azul-marinho, com logotipo do 

Colégio nas laterais.
1.3. Sandália preta, em couro, marca ortopé ou similar.
2. Uniforme Escolar – NÍVEIS I, II e III
O uniforme escolar, para ambos os sexos, será de uso diário (desde o primeiro dia de 

aula), salvo no dia da aula de Educação Física, que requer outro especificamente para 

esse dia (apenas short).
2.1. A blusa de malha com o logotipo do Colégio deve ter o desenho (ou decalque) da 

Bandeira Nacional na manga esquerda; será de uso diário (inclusive no dia da Educação 

Física).
2.2. A bermuda em brim na cor AZUL-ROYAL seguirá o modelo aqui  descrito, 

observando o comprimento de 10cm acima do joelho.
2.3. Os tênis totalmente pretos, inclusive solados, sem qualquer detalhe colorido, 

exceção ao nome da marca. Não será permitido uso de botas, sapatos ou sandálias.
2.4. Meias totalmente brancas, inclusive nos dias da Educação Física.
3. O uniforme de Educação Física para uso no respectivo dia da aula obedecerá às 

seguintes especificações:
3.1. Blusa de malha, com logotipo do Colégio (a mesma do uso diário).
3.2. “Short” para ambos os sexos, de malha, na cor azul-marinho, com logotipo do 

Colégio e viés branco nas laterais.
3.3. Os tênis totalmente pretos, inclusive solado.
4. Agasalhos de frio deverão ser AZUL-ROYAL, com o logotipo do Colégio, Rede 

Saviniana, Bandeira do Brasil, conforme modelo.
5. O uniforme do TEMPO INTEGRAL, segue as especificações:
5.1. Blusa de malha (igual a do uso diário), na cor azul celeste, com a logomarca do 

Colégio na cor branca.
5.2. A bermuda em brim na cor AZUL-ROYAL (mesma do uso diário).
5.3. Sandália preta, em couro, marca ORTOPÉ ou similar.


