UNIFORMES
Estudantes
Uso do Uniforme Escolar
O uniforme permite, ao estudante, a distinção entre o momento em que se prepara
para ir ao Colégio e o efetivo início de sua rotina escolar.
Além disso, o uso da vestimenta proporciona inúmeros benefícios para toda a
comunidade educativa, como:
- Segurança, pois evita que outras pessoas adentrem o meio escolar e possibilita a
identificação dos estudantes em possíveis situações de perigo fora das dependências do
Colégio.
- Promoção do uso consciente de roupa, contribuindo para uma economia sustentável.
- Sensação de pertencimento, de integração ao Colégio e de ocupação de papel
importante na comunidade escolar.
- Conscientização, dos alunos, no que diz respeito à responsabilidade, à adequação
de comportamento e ao cumprimento das regras de convivência.
O uniforme escolar é obrigatório no Colégio dos Jesuítas, e a responsabilidade pelo
seu uso completo é da família e do próprio estudante.
Confira abaixo os modelos para cada Unidade, assim como as malharias autorizadas
para venda do nosso uniforme.

Educação Infantil

Camisa Diária

Camisa Diária
manga comprida

Maternal III à Pré-Escola II

Camiseta
sem mangas

Camiseta regata
esporte

1º ao 5º anos/Ensino Fudamental

Camisa Diária

Camisa Diária
manga comprida

Camiseta
sem mangas

Camiseta regata
esporte

6º ano/EF à 3ª série/Ensino Médio

Camisa Diária

Camisa Diária
manga comprida

Camiseta
sem mangas

Camiseta regata
esporte

Todos os anos/séries

Agasalho moletom
branco fechado

Agasalho moletom
azul fechado “canguru”

Casaco azul

Agasalho moletom
azul aberto

Casaco branco

* Da educação infantil
ao 5º ano ensino
fundamental

Shorts-Saia

Bermuda
feminina

Calça
feminina

Bermuda
masculina

Calça
tactel

Informações importantes:
- Aos estudantes a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, é permitido o uso de
calça “jeans” tradicional.
- Um documento contendo as especificações técnicas e os padrões de qualidade
desejados para o uniforme do Colégio dos Jesuítas está à disposição das malharias
que desejarem produzir e comercializar os itens. As empresas interessadas devem
contatar a Coordenadora Comunitária do Colégio, Jeanine Peixoto (telefone:
2101-5792). Ao receberem o referido documento, os responsáveis pelas malharias
assinam um Termo em que se comprometem com os requisitos determinados pelo
Colégio dos Jesuítas e, em seguida, apresentam um modelo de cada peça, para
aprovação. Seis empresas de Juiz de Fora têm a sua produção aprovada pelo
Colégio: Charme Colegial, Erley Confecções, Safth’s Uniformes Escolares, Rita
Uniformes, André Uniformes e Sá Rita Uniformes Escolares.

