
Catálogo 
de 

uniformes



Educação
Infantil



Uniforme de uso diário da Educação Infantil 
(Maternal II, Pré-escola I e II)

Calça ou short vermelho (helanca ou tactel).

casaco (moleton, helanca ou tactel) 
vermelho fechado ou aberto com o logotipo 
do Colégio Cruzeiro.

Camisa vermelha meia-manga, 
sem manga ou 
manga comprida.

Tênis ou sandália presa no pé.

OBS: O uniforme de Educação Física será o mesmo do de uso diário.



1º ao 5º ano
do Ensino 

Fundamental



Uniforme de uso diário do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental

Camisa cinza com 
meia-manga ou 
manga comprida.

Calça ou bermuda jeans azul-escuro ou preta.

Calça ou bermuda (na altura do joelho) azul-escuro 
em helanca (na altura do joelho).

Casaco (moleton, helanca ou tactel) 
azul-escuro, aberto ou fechado, com o 
logotipo do Colégio Cruzeiro.

Tênis ou sandália presa no pé.



Uniforme de Educação Física do 2º ao 5º ano
a) Masculino

Short de tactel ou helanca

 Calça comprida de tac-
tel azul-escuro, com o logotipo do Colégio 
Cruzeiro;

 Camisa cinza de manga curta ou manga 
comprida

Camiseta regata ou sem manga cinza

 Tênis com meia.

b) Feminino

Bermuda lycra ou helanca

Calça legging de lycra ou helanca 
ou calça de tactel azul-escuro com o 

logotipo do Colégio Cruzeiro

                                  Camisa cinza de manga curta 
          ou manga comprida 

     Camiseta regata ou 
sem manga cinza 

Tênis com meia.

OBS: Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental estão 
dispensados do uso do uniforme específico de Educação Física.



6º ao 9º ano
do Ensino 

Fundamental



Camisa cinza com 
meia-manga ou 
manga comprida.

calça ou bermuda jeans azul-escuro ou preta, calça ou bermuda (na altura do 
joelho) azul-escuro em helanca ou tactel, 

Tênis ou calçado fechado.

OBS: Todos os itens descritos anteriormente, exceto o jeans, devem conter o 
logotipo do Colégio Cruzeiro.

Uniforme de uso diário do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental

Casaco azul-escuro, aberto ou fechado, com o 
logotipo do Colégio Cruzeiro.



Uniforme de Educação Física do 6º ao 9º ano

a) Masculino

Short de tactel ou helanca

 Calça comprida de tac-
tel azul-escuro, com o logotipo do Colégio 
Cruzeiro;

 Camisa cinza de manga curta ou manga 
comprida

Camiseta regata ou sem manga cinza

 Tênis com meia.

b) Feminino

Bermuda lycra ou helanca

Calça legging de lycra ou helanca 
ou calça de tactel azul-escuro com o 

logotipo do Colégio Cruzeiro

                                  Camisa cinza de manga curta 
          ou manga comprida 

     Camiseta regata ou 
sem manga cinza 

Tênis com meia.



Ensino Médio



Tênis ou calçado fechado.

OBS: Para a 3ª série do Ensino Médio, além do uniforme adotado, será 
permitido o uso de uma camisa e de um casaco personalizados, devida-
mente autorizados pela Direção do Colégio.

Camisa azul-escuro com meia-manga ou 
manga comprida.

Uniforme de uso diário da 1ª a 3ª série do Ensino Médio

Calça ou bermuda jeans azul-escuro ou preta, calça ou bermuda (na altura 
do joelho) azul-escuro em helanca ou tactel, calça ou bermuda cargo azul-
escuro. 

Casaco moleton ou tactel azul-escuro, 
aberto ou fechado, com o logotipo do 
Colégio Cruzeiro.



Uniforme de Educação Física do Ensino Médio
a) Masculino

Short de tactel ou helanca

 Calça comprida de tac-
tel azul-escuro, com o logotipo do Colégio 
Cruzeiro;

 Camisa cinza de manga curta ou manga 
comprida

Camiseta regata ou sem manga cinza

 Tênis com meia.

b) Feminino

Bermuda lycra ou helanca

Calça legging de lycra ou helanca 
ou calça de tactel azul-escuro com o 

logotipo do Colégio Cruzeiro

                                  Camisa cinza de manga curta 
          ou manga comprida 

     Camiseta regata ou 
sem manga cinza 

Tênis com meia.



Atividades
Extras



Uniforme das Atividades Extras
Ballet

Ed. Infantil: 
Collant rosa com emblema do Colégio, meia-calça, sa-
patilha e rede para cabelo, na cor rosa.

1º ano em diante
Collant preto com emblema do Colégio e sapatilha pre-

ta, meia-calça e rede para cabelo, na cor rosa.

Dança Folclórica 
Collant preto com emblema do Colégio e sapatilha preta.

Futebol 
Uniforme de Educação Física.

Ginástica Artística (a partir do 1º ano) 
Uniforme de Educação Física para os meni-
nos e collant próprio para ginástica, com em-
blema do colégio, para as meninas. A partir 
do 1º ano apenas.

Jazz
Collant preto com emblema do Colégio,
meia calça e sapatilha preta.

Judô 
Quimono branco ou azul com emblema do Colégio.

Natação 
Educação Infantil: maiô ou sunga vermelho com azul, com 

emblema do 
Colégio; touca de lycra ou de silico-
ne, com emblema do Colégio; roupão 
(qualquer modelo). 
1º ao 6º ano: maiô ou sunga amare-

lo com azul, com emblema do Co-
légio; touca de lycra ou de silicone, 
com emblema do Colégio; roupão 

(qualquer modelo).


