UNIFORMES
O uso do uniforme completo é obrigatório para todos os alunos!
Os uniformes devem ser adquiridos em uma das seguintes empresas:
· Castelo dos Uniformes: Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 580 - Lojas 161 e 162 A – Shopping
Barra World – Setor Inglaterra. Telefone: 2437-1086 / 2487-8402.
· MC Uniformes Escolares: Av. das Américas, 15.511 - Sl.208 - Recreio dos Bandeirantes
Telefone: 99932-1692
· Maby Modas: Ci a América; Av. Américas 700, Lj 112 E, bloco 8; Telefone : 2132-7507

Uniformes para alunos do Pré I ao 5º ano EF:
O uso do uniforme com LOGO DO CIEI e IB é obrigatório:

·
·
·
·
·
·
·
·

Camisa de manga curta e comprida
Camiseta regata
Short ou short saia
Bermuda
Ves do (até o 3º ano – E.F)
Agasalho de tactel/microﬁbra ou moletom
Calça comprida de tactel/ microﬁbra
Calça Leggins de microﬁbra

É imprescindível marcar todo o uniforme com o nome do aluno (com caneta própria para tecido).
Sugerimos escrever ou bordar o nome na frente da camisa, logo abaixo do logo CIEI, para facilitar a
iden ﬁcação.

Uniformes para alunos do 6º ao 9º ano:
O uso do uniforme COM LOGO DO CIEI e IB é obrigatório:

·
·
·
·
·

Camisa de manga curta e comprida
Bermuda de tactel/microﬁbra
Calça de tactel /microﬁbra
Calça Leggins de microﬁbra
Agasalho de tactel/ microﬁbra ou moletom
Sem LOGOMARCAS, é permi do usar:

Ø Calça JEANS simples azul ou preta (sem decoração, cortes, etc);
Ø Bermuda JEANS simples azul ou preta (na altura do joelho);
Ø Calça Leggins na cor preta.
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Uniformes para alunos do Ensino Médio:
O uso do uniforme COM LOGO DO CIEI é obrigatório:

·
·
·
·

Camisa de manga curta e comprida
Calça de tactel /microﬁbra
Bermuda de tactel/microﬁbra
Calça Leggins de microﬁbra
Sem LOGOMARCAS, é permi do usar:

Ø Calça JEANS simples azul ou preta (sem decoração, cortes, etc);
Ø Bermuda JEANS simples azul ou preta (na altura do joelho);
Ø Calça Leggins na cor preta;
Ø Agasalho aberto de cores sóbrias.
Observação para todos os alunos:
Não é permi do usar qualquer acesssório, como chapéu, boné, etc.

Favor escrever ou bordar o nome do aluno nos uniformes para facilitar a
iden ﬁcação.
Uniformes das a vidades sicas:

Psicom.

Pré I ao 5º Ano: Uniforme escolar e tênis
6º ao EM: Roupa espor va e tênis
Uniforme escolar e tênis

Natação

Meninas: maiô e touca; Meninos: sunga e touca; Óculos (opcional)

Capoeira
Judô

Camisa branca, calça de capoeira, corda
Quimono e faixa
Meninas: Collant azul com logomarca (Castelinho uniformes) , sapa lha e
meia-calça rosa; coque no cabelo.
Meninos: a combinar
Camisa, short, meia, tênis ou chuteira (sem trava de chumbo)

Ed. Física.

Dança
Futebol:

Após todas as a vidades sicas, os alunos tomarão uma “ducha higiênica” no ves ário, devendo, para
isso, trazer sempre:
ü Toalha de banho; sabonete; xampu; pente ou escova de cabelo
ü Muda de uniforme para trocar
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