6. Fardamento
O fardamento é um elemento de identificação do estudante. O aluno só poderá
frequentar as aulas com o uniforme escolar completo. Portanto, seu uso é obrigatório.
As atividades extracurriculares, como artes, esportes, catequese e outros, possuem
fardamento próprio, que deve ser adquirido nos respectivos Núcleos.
Para as atividades que não tenham fardamento específico, é necessário utilizar
roupas adequadas ao ambiente escolar.
EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Camiseta padrão.
Bermuda em brim na cor vinho.
Sandália papete ou tênis na cor preta.
Meia na cor branca.
Agasalho (opcional)
Observação: Só será permitido o agasalho padrão da Escola.
ENSINO FUNDAMENTAL (2º ao 9º ano)
Camiseta padrão.
Calça em brim na cor vinho.
Tênis preto.
Meia na cor branca.
Agasalho (opcional)
Observações:
- Ensino Fundamental – do 2º ao 5º ano: bermuda opcional.
- A camisa padrão e a camisa da Educação Física terão um friso nas
mangas.
- Só será permitido o agasalho padrão da Escola.
ENSINO MÉDIO (1º e 2º ano)
Camiseta padrão.
Calça em brim na cor vinho.
Tênis preto.
Meia na cor branca.
Agasalho (opcional)

PRÉ-UNIVERSITÁRIO
Camiseta padrão.
Calça jeans azul estilo tradicional.
Tênis preto.
Agasalho (opcional)

Observação: Só será permitido o agasalho padrão da Escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA (a partir do 2º ano do Ensino Fundamental)
Camiseta padrão.
Short masculino em tactel.
Short feminino em helanca.

TISC – TEMPO INTEGRAL SANTA CECÍLIA
Camiseta padrão do TISC.
Short da Educação Física.
Sandália papete (uso obrigatório).

HIGH SCHOOL
Camiseta padrão do High School.
Calça em brim na cor vinho.
Tênis preto.
Nosso fardamento representa a identidade do Colégio e segurança para seus filhos.
Por isso, adquira-o somente nas lojas autorizadas pela Escola, nos endereços
relacionados abaixo:

Av. Desembargador Moreira, 2834 – Dionísio Torres
Tel.: (85) 3279.4663/(85) 3279.4874

Rua Nunes Valente, 1330 – Aldeota
Tel.: (85) 3234.3522
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