
Relação do Rol de Peças do Uniforme Escolar 2017 do Colégio Teutônia 
 

Bermudas com a logomarca                       ou   
 - Bermuda masculina em seletel (verde com branco); 
 - Bermuda feminina em suplex (preto); 
 - Short-saia em suplex -  somente para Educação Infantil (preto). 
 
Calças com a logomarca                       ou  
 - Calça em moletom ou malha doublé (preto); 
 - Calça em seletel (verde com listras brancas e pretas); 
 - Calça em suplex (preto); 
 - Corsário em suplex (preto). 
 
 Camisetas e Regatas com a logomarca                      ou 
  - Camiseta manga curta em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde); 
 - Camiseta manga curta em poliviscose amarela – somente para Educação Infantil;  
 - Camiseta manga longa em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde); 
 - Regata feminina em cotton ou viscolycra (cinza mescla); 
 - Regata em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde). 
 
Blusas com a logomarca                       ou 
 - Blusa em moletom (cinza mescla e branco. Em amarelo somente para Educação Infantil); 
 - Blusa canguru com capuz em moletom (cinza mescla e branco); 
 - Blusão em lã com gola redonda ou em v na cor cinza mescla; 
 - Colete em lã com gola redonda ou em v na cor cinza mescla; 
 - Básica lisa em lã, sem logos (para vestir em baixo das peças do uniforme  escolar. Nas cores cinza mescla, 
branco e preto). 
 
Jaquetas e casacos com a logomarca                 ou  
 - Jaqueta com capuz e canguru em moletom ou malha doublé (preto com branco); 
 - Casaco em seletel (verde com listras brancas e pretas); 
 - Colete em nylon impermeável forrado (musgo); 
 - Casacão em nylon impermeável forrado (musgo). 
 
Calçados 
 - Uso livre. Recomenda-se uso de calçados fechados. Para as aulas de Educação Física uso obrigatório de calçado 
esportivo (tênis, sem indicação de modelo ou marca, apropriado para a prática de esportes e recreação). 
 
Obs: Para o inverno recomendamos a adoção do Casacão do Colégio. Na impossibilidade, solicitamos que os 
casacões sejam, preferencialmente, lisos e nas cores cinza,  preto ou branco. 
O uso de calças jeans nas cores básicas azul marinho e preto são permitidas, exceto para aulas de Educação 
Física. 
As camisetas de eventos do Colégio e/ou de turmas são permitidas somente nas quartas-feiras. Para o Turno 
Inverso não é exigido Uniforme Escolar. A Educação Infantil está liberada do uso do uniforme nas quartas-feiras. 
No entanto, recomendamos que, em sendo possível, façam uso das peças que compõem o rol de peças do 
Uniforme Escolar. 
 
Fornecedores: 
 - DM Confecções: Rua João Basílio Lavrinenco, 870, Bairro Languiru. Telefone 3762-2904; 
 - Malharia Biguá: Rua 20 de Setembro, 1060, Bairro Teutônia. Telefones 3762-6109, 9914-9343, 9539-5228  e 
9157-2697; 
  - Magia Malhas: Rua Capitão Schneider, 443, Bairro Canabarro. Telefone 3762-7222; 
  - Ruverim  Confecções: Rua Carlos Arnt, 421, Bairro Canabarro. Telefones 9875-1608 e 9108-9235. 
 
 
                                                                                                                                                        A Direção. 
 

 


