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Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil

UNIFORMES 2018
• De uso obrigatório para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)
Agasalho esportivo azul royal em helanca, moletom ou tactel, com logotipo na frente à esquerda e Liceu Pasteur nas costas
da jaqueta. A calça do agasalho deve ter o nome Liceu Pasteur, escrito verticalmente na perna direita.
Bermuda azul royal de helanca ou tactel, com o nome Liceu Pasteur escrito verticalmente na perna direita.
Saia azul royal em tecido com faixa vermelha no cós ou saia short azul royal de helanca, com o nome Liceu Pasteur escrito
verticalmente na abertura da saia, no lado direito e sem o logotipo, para as alunas da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I (do 1º ao 5º ano).
Camiseta branca, manga curta, longa ou sem manga, com logotipo na frente à esquerda e Liceu Pasteur escrito nas costas.
Blusão, azul royal ou vermelho, de moletom com logotipo na frente à esquerda e Liceu Pasteur nas costas.
Tênis, meia-calça ou meias soquete brancas. Tênis com rodinhas não serão permitidos.
É necessário marcar todas as peças com caneta especial para tecido, em lugar de fácil identificação.
Não é permitido customizar qualquer peça do uniforme, nem adquirir nada que esteja fora das especificações acima.
Solicitamos aos senhores pais sua inestimável colaboração, no sentido de verificarem o cumprimento dessas normas
referentes ao uniforme.
• Ensino Médio
Os alunos do Ensino Médio serão autorizados a utilizar roupas comuns, que não se incluam nas especificações anteriormente
descritas, obrigando-se, no entanto, aos preceitos da dignidade, compostura, discrição e sobriedade, não se admitindo
ostentação nem o uso de trajes que não se situem nos limites desses preceitos tais como:
- peças de outros uniformes (clubes, escolas, empresas e propagandas);
- camiseta e moletom com estampas inadequadas e exageradas;
- blusa colante, transparente, decotada, curta, de alças e “tops”;
- “short” ou minissaia;
- “macacão” sem camisa e camiseta regata;
- bonés e similares.
Não se incluem nesse cunho facultativo o uniforme de Educação Física (agasalho esportivo; bermuda; camiseta; tênis e
meias).

• Atividades específicas:
• Balé/Dança
Do Maternal ao 2º ano: collant de helanca, meia calça, sapatilha meia ponta de lona ou sintética, saia de nylon com cintura
de helanca ou saia de helanca (rosa ou azul).
Do 3º ao 5º ano: dança = calça bailarina preta, collant preto e sapatilha meia ponta preta de lona ou sintética.
• Circo
Calça ou bermuda do uniforme e camiseta com manga.
Continua no verso

• Culinária

Avental branco
Touca de rede branca protetora sem aba
Luvas térmicas de algodão para uso na cozinha (um par)
• Judô
Quimono branco ou azul (padronizado).
• Laboratórios: Biologia, Física e Química
Avental branco, de manga longa, para as aulas práticas dos alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.
Óculos de proteção
Luva cirúrgica (um par)
• Natação
Maiô no modelo olímpico, para as meninas; sunga, para os meninos. Cor azul royal para os que já sabem nadar e cor
vermelha, para os que ainda não sabem; touca na cor respectiva para todos.
• Tênis
Uniforme de Educação Física do Liceu Pasteur, boné, lata lacrada com 3 bolas e raquete nº 23, para o 1º e 2º anos e nº 25
para o 3º,4º e 5º anos.

INSTRUÇÕES
Diversas firmas pediram autorização para fabricar os uniformes e/ou comercializá-los.
Foram autorizadas as que apresentaram documentos referentes a sua atividade regular e fizeram solicitação escrita,
assumindo os compromissos exigidos pelo Liceu Pasteur, dentre os quais o de respeitar integralmente todas as
características fixadas para as peças e o da boa qualidade destas, assim como seu termo de ciência de que a autorização, se
concedida, pode ser cancelada a qualquer momento.
São elas:
Nome: Cara de Cuíca
Endereço: Rua Dr. Diogo de Faria, 352 – Vila Clementino
Telefone / fax: 5539-4521
O que oferece: agasalhos, bermudas, blusões de moletom e camisetas.

Nome: Malharia Marabá Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Rua Silva Bueno, 58 – Ipiranga
Telefone: 2884-4000 e 2914-1733
O que oferece: agasalhos, bermudas, blusões de moletom, camisetas, maiôs e avental de manga longa (para o E. Médio).
Nome: Nandy Confecções
Endereço: Rua Loefgreen, 1119 – Vila Mariana
Telefone: 5084-9405
O que oferece: agasalhos, bermudas, blusões de moletom, camisetas (para o E. Médio).

Nome: R.L.A. Uniformes Ltda
Endereço: Rua Loefgreen, 985 – Vila Mariana
Telefone: 5549-3841
O que oferece: agasalhos, bermudas, blusões de moletom, camisetas, avental branco de manga longa (para o E. Médio).

Cabe aos senhores pais escolher dentre elas, confrontando qualidade do material e da confecção, preço e a rigorosa
correspondência do uniforme com as especificações estabelecidas.
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