
Especificações dos uniformes do Colégio Santo Inácio 

10. Calça em microfibra marinho 
100% poliéster com elástico na 
cintura. Friso nas laterais em 
branco e bordado na perna 

esquerda amarelo. Bolso traseiro. 

9. Calça legging marinho 
em suplex com pala na 
cintura. Bordado amarelo 
na perna esquerda. Friso 
nas laterais em branco.

8. Bermuda feminina marinho 
em suplex com elástico na 
cintura. Friso nas laterais em 
branco e bordado na perna 
esquerda amarelo.

7. Bermuda masculina marinho 
em microfibra 100% poliéster 
com elástico na cintura. Friso 
nas laterais em branco e 
bordado na perna esquerda 
amarelo. Bolso traseiro.

6. Casaco em moletom marinho 
felpado, aberto com zíper. Capuz 
forrado em tactel amarelo com 
bordado REDE JESUÍTA em vinho. 
Costas bordada com a logo da In-
stituição. Aplicação frontal em 
matelassê com as siglas “C S I”. 
Bolso reto tipo canguru.Bolso reto tipo canguru.

5. Casaco em moletom cinza 
mescla felpado fechado. Capuz 
forrado em tactel vinho com 
bordado REDE JESUÍTA em amarelo. 
Costas bordada com a logo da 
Instituição. Aplicação frontal em 
matelassê com as siglas “C S I”. 
Bolso reto tipo canguru.Bolso reto tipo canguru.

2. Camisa em malha cinza mescla 
88% algodão e 12% poliéster. Gola 
em V personalizada nas cores 
vinho e marinho. Logo bordada na 
lateral esquerda e aplicação de 
etiqueta personalizada da REDE 
JESUÍTA na manga direita.

3. Camisa em malha branca 
30.1 penteada 100% algodão. 
Gola em V personalizada nas 
cores vinho e marinho. Logo 
bordado na lateral esquerda 
e aplicação de etiqueta 
personalizada da REDE 

1. Camisa pólo em malha branca 
piquet light 53% algodão e 47% 
poliéster. Gola personalizada nas 
cores branco, vinho e marinho. 
Logo bordada na lateral 
esquerda e aplicação de 

4. Casaco em moletom cinza 
mescla felpado, aberto com 
zíper. Capuz forrado em 
tactel vinho com bordado 
REDE JESUÍTA em amarelo. 
Costas bordada com a logo da 
Instituição. Aplicação frontal 
em matelassê com as siglas em matelassê com as siglas 
“C S I”. Bolso reto tipo 


