
















EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEMININO MASCULINO

USO 
DIÁRIO

Camiseta manga curta azul, poliviscose
Bermuda ciclista de helanca, poliamida

Short-saia tactel (opcional)
Bata manga curta azul, poliviscose 

(opcional)
Calça helanca, poliamida

Camiseta manga curta azul, poliviscose
Bermuda ciclista tactel

Calça tactel com proteção

ROUPAS DE
INVERNO

Camiseta manga longa azul, poliviscose
Bata manga longa azul, poliviscose (opcional)

Jaqueta com manga e capuz, tactel

Camiseta manga longa azul, poliviscose
Jaqueta com manga raglã e capuz, tactel

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Bermuda ciclista, helanca, poliamida
Camiseta cavada azul, poliviscose
Maiô regata azul-marinho ou preto 

(natação)
Touca azul-marinho ou preta (natação)

Bermuda ciclista tactel
Camiseta cavada azul, poliviscose

Sunga azul-marinho ou preto (natação)
Touca azul-marinho ou preta (natação)

CALÇADO Tênis predominantemente branco, preto ou azul. E meias brancas.









2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEMININO MASCULINO

USO 
DIÁRIO

Camiseta manga curta azul, poliviscose
Bermuda ciclista helanca, poliamida

Calça helanca, poliamida
Short-saia (apenas para o 2º ano)

Camiseta manga curta azul, poliviscose
Bermuda ciclista tactel 

Calça de tactel com proteção

ROUPAS DE
INVERNO

Camiseta manga longa azul, poliviscose
Jaqueta com manga e capuz, tactel

Casaco de moleton oficial

Camiseta manga longa azul, poliviscose
Jaqueta com manga raglã e capuz, tactel

Casaco de moletom oficial

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Bermuda ciclista helanca, poliamida
Camiseta cavada azul, poliviscose
Maiô regata azul-marinho ou preto 

(natação)
Touca azul-marinho ou preta (natação)

Bermuda ciclista tactel
Camiseta cavada azul, poliviscose

Sunga azul-marinho ou preta (natação)
Touca azul-marinho ou preta (natação)

CALÇADO Tênis predominantemente branco, preto ou azul. E meias brancas.









6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEMININO MASCULINO

USO 
DIÁRIO

Camiseta manga curta cinza, poliviscose
Camiseta  manga curta cinza, confort

(opcional)
Calça helanca, poliamida

Camiseta manga curta cinza, poliviscose
Calça tactel com zíper no bolso

ROUPAS DE
INVERNO

Camiseta manga longa cinza, poliviscose
Camiseta manga longa cinza, confort 

(opcional)
Jaqueta tactel

Casaco de moleton oficial

Camiseta manga longa cinza, poliviscose
Jaqueta tactel com regulador na manga

Casaco de moleton oficial

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Camiseta cavada cinza, poliviscose
Camiseta cavada cinza, confort (opcional)

Bermuda ciclista helanca, poliamida

Camiseta cavada cinza, poliviscose
Bermuda ciclista tactel com zíper no bolso

CALÇADO Tênis predominantemente branco, preto ou azul. E meias brancas.









1º AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

FEMININO MASCULINO

USO 
DIÁRIO

Camiseta manga curta branca, poliviscose
Camiseta manga curta branca, confort (opcional)

* Camiseta Terceirão (opção de uniforme para o 
3º ano/EM) 

Calça helanca, poliamida

Camiseta manga curta branca, poliviscose
• Camiseta Terceirão (opção de uniforme para o 

3º ano/EM) 
Calça tactel

ROUPAS DE
INVERNO

Camiseta manga longa branca, poliviscose
Camiseta manga longa  branca, confort 

(opcional)
Jaqueta tactel

Casaco de moleton

Camiseta manga longa branca, poliviscose
Jaqueta tactel

Casaco de moleton

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Camiseta cavada branca,  poliviscose
Camiseta cavada branca, confort (opcional)

Bermuda ciclista helanca, poliamida
Camiseta cavada branca,  poliviscose

Bermuda ciclista tactel com zíper no bolso

CALÇADO
Tênis predominantemente branco, preto ou azul. E meias brancas.



O uso do uniforme completo é imprescindível, em todas as atividades escolares, inclusive nos dias de Educação
Física Aquática e Terrestre, devendo ser identificado com nome completo, série e turma.

Faz parte do uniforme o calçado nas cores definidas: tênis branco/ preto/ azul, e meias brancas.

Os pais serão comunicados sempre que o uso do uniforme não for cumprido. Os uniformes maristas são
disponibilizados nos seguintes estabelecimentos:

Observações:

a) Boné, gorro e bandana não fazem parte do uniforme da Escola, não sendo permitido o uso em sala de 

aula.

b) Para as atividades no Colégio, em turno contrário ao de aula, o estudante deverá usar 

obrigatoriamente a camiseta do Colégio.

c) O uniforme de treinamento desportivo não é aceito como uniforme diário.

d) Não será permitido o uso de alpargatas.

e) Não serão aceitos uniformes fora do padrão, como agasalhos diferentes dos indicados acima



Temos uma nova empresa em substituição à Loja Like, que agora é a Loja Aquarela Boutique e Uniforme, atendendo no mesmo

espaço, próximo à portaria central do colégio, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h30 às 17h (fechando para almoço das 11h às 12h).

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 1067 - Tijuca (acesso pelo estacionamento, entre o prédio do Centro Cultural Marista e o Prédio da

Portaria Central).

Contatos: aquarelatijuca@gmail.com

E-commerce: https://www.pluriforme.com.br/

WhatsApp: (21) 99622-7531.

Endereço: R. Barão de São Francisco, 236, lojas 1052 - Andaraí

(Boulevard Shopping)

Telefone: (21) 3172-5300 / 98035-9099

E-mail: rioboulevard.atend@leitura.com.br

E-commerce: https://sempreleitura.leitura.com/

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Loja 2010 - Barra da Tijuca (Shopping Metropolitano Barra)

Telefone: (21) 3095-9250

E-mail: riobarra.gerencia@leitura.com.br

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº 126 - 1º piso, Inhaúma

(Shopping Nova América)

Telefones: (21) 2583-1689 / 98783-6974.

E-mail n.america.atend@leitura.com.br
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