
 

 

 

 

 

UNIFORMES PARA O ANO LETIVO DE 2018 

 

Prezados Pais e Alunos do Dom Bosco Assunção, Cidade Alta e 

Dombosquinho 

O uso do uniforme facilita o dia a dia. Contamos com a colaboração de todos. 

Seguem os  modelos de camisetas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os (as) alunos (as) 
participarem das aulas e atividades oficiais da escola (Cfr.: Contrato de prestação de serviços): 

2.1 O CONTRATANTE está ciente da obrigatoriedade do uso completo do uniforme escolar por parte do aluno, 
assumindo a responsabilidade pelo descumprimento desta obrigação.  
 

 

Uniforme a ser usado em todas as atividades escolares diariamente: 

 

 

 
 
 
 

  Camiseta branca com a identidade visual do Dom Bosco; 

  Bermuda azul marinho  com a logomarca do Dom Bosco para os  meninos; 

  Bermuda ou Short-saia azul marinho com a logomarca do Dom Bosco para meninas; 

 Calça comprida azul marinho com a logomarca do Dom Bosco; 

 Tênis com meia; 
Agasalho: só será permitido o uso de agasalho azul marinho com a logomarca (tipo 

moleton) ou agasalho azul marinho com zíper e capuz  com a logomarca. 

Obs. Identificar o agasalho e o colete* com o nome do aluno, utilizando a etiqueta 
interna. 

*Opcional: uso do colete azul marinho com a logomarca do Dom Bosco. 
É obrigatório o uso da camiseta do Dom Bosco embaixo do colete. 

 

Para a Educação Física:  
Camiseta  branca com a  identidade visual do Dom Bosco, com ou  sem manga. 
Meninos: bermuda ou calça azul marinho  com a logomarca do Dom Bosco; 
Meninas: bermuda azul marinho, calça azul marinho, short-saia azul marinho com a logomarca do 
Dom Bosco ou legging. 
 
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL 1: 



 
 

 

  Camiseta branca com a  identidade visual do Dom Bosco; 

  Bermuda azul marinho com a logomarca do Dom Bosco; 

  Calça comprida azul marinho com a logomarca do Dom Bosco. 

  Calça jeans ou bermuda azul marinho (tradicional); 

  Tênis com meia. 
 

Agasalho: só será permitido o uso de agasalho azul marinho com a logomarca (tipo moleton) 
ou agasalho azul marinho com zíper e capuz com a logomarca do Dom Bosco. 

 
Obs. Identificar o agasalho e o colete* com o nome do aluno, utilizando a etiqueta interna. 

*Opcional: uso do colete azul marinho com a logomarca do Dom Bosco. 
É obrigatório o uso da camiseta do Dom Bosco embaixo do colete. 

 
Para a Educação Física:  
Camiseta  branca com a  identidade visual do Dom Bosco; 
Meninos: bermuda ou calça azul marinho  com a logomarca do Dom Bosco; 
Meninas: bermuda azul marinho, calça azul marinho com a logomarca do Dom Bosco ou legging. 
 

   SERÁ PERMITIDO: 

 

 Às sextas-feiras, os alunos poderão usar camisetas que foram adquiridas para algum evento 
do Colégio (desde que não estejam “customizadas”). 
 

NÃO SERÁ PERMITIDO: 

 

 Uso do uniforme antigo; 

 Camisetas baby look; 

 Camisetas “customizadas” (sem acabamento da gola, sem manga ou com tamanhos 

modificados); 

 Calças jeans com apliques e “rasgos” e em tons claros ou na cor preta; 

 O uso de sandálias, crocs, chinelos e botas; 

 Uso de boné; 

 O uso de outro tipo de agasalho, que não o especificado acima. 
 

IMPORTANTE: 

 

 Logomarca do Dom Bosco: na cor branca; 

 Bermuda/calça/short saia/agasalho/Camiseta sem manga (EI e EF1): no padrão uniforme. 
 
Piracicaba, 15 de setembro de 2017. 
 

A Direção 

ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º. Ano) e ENSINO MÉDIO: 



A logomarca é propriedade exclusiva da Rede Salesiana de Escolas, os uniformes somente 

poderão ser adquiridos nas confecções conveniadas: 

 

CONFECÇÃO BORGES Av. Manoel Conceição, 907 Vila Rezende 33717099 

FLALEART Rua Leão XIII, 186 – Vila Independência 34229478 

JOTA PORTES Rua Boa Morte, 1872 - Centro 34340727 

PVA SILK (Paulo do Uniforme) Rua Alexandre Herculano, 423 – Vila Monteiro 30426586 

SBJOTA Rua Otávio Teixeira Mendes, 1701 – Bairro Alto 34347321 

UNISPORT Rua Boa Morte, 1622 - Centro 34326599 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


