
DECLARAÇÃO

Guarapuava, 20 de novembro de 2016

Nesta pasta, estão contidas as descrições completas
das peças do Uniforme Escolar do Colégio Imperatriz
Dona Leopoldina para execução a partir de 2017.

A pasta contém 20 páginas numeradas com o 
descritivo de cada peça.

O teor desta pasta será divulgado às empresas
prestadoras de serviços, com igual conteúdo e
descrição.

Josiane Richter
Diretora Educacional
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O UNIFORME ESCOLAR
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Para assistir às aulas e participar das atividades
escolares regulares, o aluno deverá vestir o
uniforme escolar, que conta com as seguintes
peças - com a logomarca do Colégio Imperatriz
Dona Leopoldina:

1. Bermuda-saia feminina;
2. Bermuda masculina;
3. Bermuda feminina;
4. Legging feminina;
5. Calças;
6. Short feminino;
7. Blusões;
8. Moletons;
9. Camisetas;
10. Camisa Polo;
11. Camisa Polo Técnico;
12. Colete;
13. Jaquetas Gomo;
14. Jaqueta Leve;
15. Jaqueta de Chuva;
16. Moleton Técnico e 
17. Camisa Polo Aprendiz.
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INSTRUÇÕES GERAIS

- ORIENTAÇÕES SOBRE AS CORES DO LOGOTIPO DO
 COLÉGIO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA

- ORIENTAÇÕES SOBRE IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Fundo Branco

Fundo Azul Marinho

Fundo Azul Celeste

Em peças como jaquetas, coletes e moletons, costurar
um tecido branco de 3cm x 8cm na altura da nuca, 
internamente, para a identicação do aluno.
* Nessas peças costurar um gancho para pendurar. 
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1 -BERMUDA-SAIA FEMININA
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- TECIDO: Adidas
- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa do lado esquerdo
- DESCRIÇÃO: saia frente lado esquerdo com viés
                      azul celeste ao longo da borda da saia
- OBSERVAÇÃO: permitida até o 5º ano do Ensino
                        Fundamental
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2 - BERMUDA MASCULINA
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- TECIDO: Microtel
- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa do lado esquerdo próximo à barra
- DETALHES: bolso faca nas laterais abaixo do cós e
                   um bolso chapado atrás 
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3 - BERMUDA FEMININA
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- TECIDO: Suplex
- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa do lado esquerdo próximo à barra
- DETALHES: comprimento até o joelho
- OBSERVAÇÃO: permitido usar em sala de aula 
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4 - LEGGING FEMININA
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- TECIDO: Suplex
- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa do lado esquerdo próximo à barra 
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5 - CALÇAS
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- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa 2 dedos abaixo do bolso
- DETALHES: * faixa na cor azul celeste com viés na cor
                   branca (só na frente da faixa);
                   * dois bolsos com zíper
- OBSERVAÇÃO: alunos maiores de 12 anos, bolso com
                        todo o tamanho do zíper 

- TECIDO: Adidas
ref. nº10 Malha

Gaúcha

- TECIDO: Sarja de
Microtel da

«Jürgensen»

- TECIDO: Adidas 
Peluciado
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7 - BLUSÕES
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- TECIDO: Double da Nanete
- COR BLUSÃO 1: corpo azul marinho; 
                          manga azul marinho
- COR BLUSÃO 2: corpo azul marinho;
                           manga branca
- LOGO: bordado do lado esquerdo superior
- DETALHES: *ribana na cor azul marinho com duas
                   listras brancas no punho, na gola e na barra;
                   *bolsos embutidos na cor azul marinho; e
                   *lapela com 2 botões e fechamento com zíper
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6 - SHORT FEMININO

PORTFÓLIO UNIFORMES

- TECIDO BERMUDA INFERIOR: Suplex Leve
- TECIDO BERMUDA SUPERIOR: Dry (calção de corrida)
- COR: azul marinho
- LOGO: serigraa na bermuda superior, do lado
            esquerdo, próximo à barra
- DETALHES: viés na cor azul celeste na lateral e na
                   barra
- OBSERVAÇÃO: altura da barra da bermuda inferior
                         igual à superior; as duas bermudas
                         são costuradas uma a outra
                          

(uso exclusivo para Educação Física
e Treinamentos Esportivos)
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8 - MOLETONS
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- TECIDO: Fleece da ACR
- COR MOLETOM 1: azul marinho
- COR MOLETOM 2: azul celeste
- LOGO: bordado na frente centralizado;
            TAM 0-12 = 17cm
            TAM 14 em diante = 20cm
- DETALHES: *bolso canguru com abertura arredondada;
                   *moletons com capuz
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9 - CAMISETAS
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- TECIDO: Poliviscose
- COR CAMISETA 1: *corpo branco;
                              *mangas raglan azul marinho
                              *gola ribana azul marinho
- COR CAMISETA 2: azul marinho
- LOGO: serigraa na frente centralizado;
            TAM 0-12 = 17cm
            TAM 14 em diante = 20cm
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10 - CAMISA POLO
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- TECIDO: Piquet
- COR : *corpo branco;
            *mangas raglan azul marinho;
            *gola ribana azul marinho com branco
- LOGO: bordado lateral superior
- DETALHES: botões brancos
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11 - CAMISA POLO TÉCNICO
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- TECIDO: Piquet
- COR : *corpo azul marinho;
            *mangas com barra dupla azul celeste;
            *gola ribana azul marinho
- LOGO: bordado lateral superior
- DETALHES: botões transparentes
            

(uso exclusivo para o Curso Técnico)
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12 - COLETE
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- TECIDO: Nylon Chilam
- COR : azul marinho
- LOGO: bordado lateral esquerda superior
- DETALHES: *gomos de pé na lateral;
                   *colete com zíper e gola de padre;
                   *bolsos na parte da frente, internos com
                     zíper
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13 - JAQUETAS GOMO
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- TECIDO: Nylon Chilam e Forro de Soft 
- COR : azul marinho
- LOGO: bordado lateral esquerda superior
- DETALHES: *gomos de pé na lateral;
                   *capuz removível com cordão azul marinho;
                   *bolsos na parte da frente, internos com zíper;
                   *punhos embutidos
                   * jaqueta 7/8 com zíper duplo
                   * jaqueta curta com zíper simples
            

7/8
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14 - JAQUETA LEVE
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- TECIDO: Sarja de Microtel da «Jürgensen»
               com forro em PV
- COR : azul marinho
- LOGO: bordado lateral esquerda superior
- DETALHES: *regulador na barra;
                   *jaqueta com zíper e gola básica;
                   *bolsos na parte da frente, internos com
                     zíper
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15 - JAQUETA DE CHUVA
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- TECIDO: Nylon Fino Resinado e forro no em Alpaca
- COR : azul marinho
- LOGO: bordado lateral esquerda superior
- DETALHES: *elástico no na barra e punho;
                   *jaqueta com zíper e capuz
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16 - MOLETON TÉCNICO
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- TECIDO: Fleece da ACR
- COR MOLETOM: azul marinho
- LOGO: bordado na frente centralizado;
- DETALHES: *bolso canguru com abertura arredondada;
                   *moletons com capuz
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(uso exclusivo para o Curso Técnico)



17 - CAMISA POLO APRENDIZ
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- TECIDO: Piquet
- COR : *corpo azul marinho;
- LOGO: bordado lateral superior
- DETALHES: botões azul

(uso exclusivo para o Jovem Aprendiz)

20


