
- Camiseta polo bege manga longa e curta com frizo azul 
  marinho na gola (se for usar camiseta embaixo da polo usar 
  na cor branca)                                          
- Blusão de moletom azul marinho com e sem felpa 
- Colete ultraleve azul marinho
- Jaqueta ultraleve azul marinho
- Cardigã azul marinho
- Pullover azul marinho
- Bermuda unisex de moletom azul marinho

- Camiseta polo azul marinho manga longa e curta com frizo 
  bege na gola (se for usar camiseta embaixo da polo usar na 
  cor azul marinho)                                        
- Blusão de moletom azul marinho 
- Colete ultraleve azul marinho
- Jaqueta ultraleve azul marinho
- Cardigã azul marinho
- Pullover azul marinho
- Blazer azul marinho
- Calça bege de sarja        
- Bermuda bege de sarja 
- Meia azul marinho com logo da escola
- Sapato marrom de couro ou docksiders/Tênis (Sandália 
  marrom podem ser usadas no verão - somente do PYP 5 ao 
  PYP 8)
- Cachecol bege e azul marinho
- Mochila (A mochila pode ser de qualquer marca – não é 
  obrigatório ter logo da escola, porém deverá ter um tamanho 
  adequado para caber dentro do armário.)

- Avental branco para o laboratório

- Camiseta branca da escola ou camiseta da “house” 
- Calça de moletom azul marinho
- Tênis esportivo
- Meia branca com logo da escola (apenas para Educação 
  Física)
- Bermuda masculina de microfibra

- Bermuda ciclista femenino azul marinho até o joelho - com 
  logo da escola e frizo bege na lateral (não será permitido 
  usar shorts suplex em aulas de Educação Física – apenas 
  bermudas ciclistas)
- Sacola esportiva azul marinho (loja pode bordar nome do 
  aluno)

- Camiseta polo azul marinho manga longa e curta com frizo 
  bege na gola (se for usar camiseta embaixo da polo usar na 
  cor azul marinho)                                                                                   
- Blusão de moletom azul marinho 
- Colete ultraleve azul marinho
- Jaqueta ultraleve azul marinho
- Cardigã azul marinho
- Pullover azul marinho
- Blazer azul marinho
- Saia bege de sarja – 5 cm acima dos joelhos (usar shorts de 
  suplex por baixo)
- Calça bege de sarja
- Vestido polo azul marinho somente para PYP 5 até PYP 8 
  (usar shorts de suplex por baixo)       
- Meia ¾ azul marinho com logo da escola
- Sapato marrom de couro ou docksiders/Tênis (Sandália 
  marrom podem ser usadas no verão - somente do PYP 5 ao 
  PYP 8)
- Cachecol bege e azul marinho
- Mochila (A mochila pode ser de qualquer marca – não é 
  obrigatório ter logo da escola, porém deverá ter um tamanho 
  adequado para caber dentro do armário.)

LISTA DE UNIFORME 
Favor colocar nome completo do aluno em todas as peças do uniforme.

PYP 1, PYP 2, PYP 3, PYP 4 – Meninos & Meninas

PYP 5 até o MYP 5 – Meninos

Secondary – MYP 1 até o DP 2 item adicional:

Educação Física (P.E.) PYP 5 até DP 2 - Kit meninos e meninas

PYP 5 até o MYP 5 – Meninas

- Calça unisex de moletom azul marinho com e sem felpa 
- Vestido polo bege (usar shorts de suplex por baixo)
- Meia azul marinho com logo da escola
- Tênis (qualquer um que seja adequado para esta idade - por 
   exemplo: velcro) e Sandália (qualquer modelo, porém não é 
   permitido para prática de Educação Física)
- Mochila quadrada azul marinho para o material escolar é 
  obrigatório do PYP 1 até PYP 4 (a loja pode bordar o nome 
  do aluno)

LOJAS PARA COMPRA DO UNIFORME:

Vendas ocasionalmente também ocorrem no campus da escola.

“Na Rua da Escola”  - www.naruadaescola.com.br “Unifor School”  - www.uniforschool.com.br
Moema Store:
Al. dos Arapanés, 853
Tel. +55 (11) 5051-5045

Pinheiros Store:
Rua Francisco Leitão, 254
Tel. +55 (11) 94071-2881
contato@uniforschool.com.br


