
 

UNIFORME ESCOLAR 2022 
 

Goiânia, 09 de novembro de 2021. 
 
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,  

Paz e Bem!  

 

Vivemos um tempo celebrativo e repleto de sentido para todos nós. Em 2022 o 

Colégio Santa Clara celebrará o seu Centenário. Aproveitando este marco comemorativo e 

de singular valor, laçaremos um novo uniforme escolar, conforme foi comunicado o ano 

passado.  

Fizemos a escolha dos modelos através de um processo participativo com os alunos 

e eles puderam votar no que mais gostaram, definindo assim os novos layouts. Um detalhe 

especial será o bordado do Ano Centenário na manga direita. 

 
       EDUCAÇÃO INFANTIL:                       ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9ºANO): 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ENSINO MÉDIO:                                                     AGASALHO: 



 

UNIFORME ESCOLAR 2022: 

 

 Educação Infantil (Período Regular e Período Complementar): 

- Masculino: camiseta Educação Infantil, bermuda ou calça (tactel ou elenca) e agasalho. 

- Feminino: camiseta Educação Infantil, short saia, short saia envelope, bermuda ou calça 

(tactel/suplex) e agasalho.   

 - Obs.: a camiseta para o Período Complementar deverá ter a escrita “Integral” nas costas.  

 

 Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano e Período Complementar): 

- Masculino: camiseta Ensino Fundamental, bermuda ou calça (tactel ou elenca) e 

agasalho. 

- Feminino: camiseta, short saia envelope, bermuda ou calça (tactel/suplex) e agasalho.    

- Obs.: a camiseta para o Período Complementar deverá ter a escrita “Integral” nas costas.  

 

 Ensino Fundamental Anos Finais (6º e 7º ano): 

- Masculino: camiseta Ensino Fundamental, bermuda ou calça (tactel ou elanca) e 

agasalho. 

- Feminino: camiseta Ensino Fundamental, legging ou corsário e agasalho.  

- Para a Educação Física: bermuda ou calça (masculino), legging ou corsário (feminino).  

 

 Ensino Fundamental Anos Finais (8ª e 9º ano): 

- Masculino e Feminino: camiseta Ensino Fundamental, calça jeans azul ou preta (sem 

detalhes e sem rasgos) e agasalho 

- Para a Educação Física: bermuda ou calça (masculino), legging ou corsário (feminino). 

 

 Ensino Médio: 

- Masculino e Feminino: camiseta Ensino Médio, calça jeans azul ou preta (sem detalhes 

e sem rasgos) e agasalho. 

- Para a Educação Física: bermuda ou calça (masculino), legging ou corsário (feminino). 

 

Para adquirir o novo uniforme, favor entrar em contato com as lojas a partir do dia 01 

de dezembro de 2021: 

  

- IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, 

Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 98511-4018 

 

- UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62 

3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp: 62 98447-7920. 

 

Agradecemos a confiança, reiteramos a importância da nossa parceria nessa 

caminhada conjunta e nos colocamos à disposição para o diálogo e os esclarecimentos das 

questões que se fizerem necessárias.  

Confiantes na intercessão de todos os santos e santas e com o coração repleto de 

gratidão e esperança, pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, nossas famílias e o 

mundo inteiro. 

 

Atenciosamente,  

Equipe Diretiva 


