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APRESENTAÇÃO

Os tecidos ganham lugar de destaque na coleção. Buscando trazer o que há de 
melhor em qualidade, novos tecidos foram utilizados para trazer mais conforto, 
praticidade e atender às necessidades de cada estação. Os bordados, antes fei-
tos diretamente nas peças, foram substituídos por patchs e tecidos cortados a 
laser, trazendo mais modernidade.

A coleção apresenta novas cores, peças diferenciadas e inéditas, proporcionan-
do aos estudantes uma variedade maior de modelos e deixando as opções para 
cada estação ainda mais completas. Para os dias de frio intenso e chuva, foi 
criado um casaco resistente e impermeável, além da camiseta térmica. Para os 
dias mais quentes, vestido e camisetas em tecido com tecnologia DRY, que ajuda 
a estabilizar a temperatura do corpo e possui secagem rápida.

Levando em consideração a preocupação do Colégio com o meio ambiente, os 
tecidos utilizados nas peças têm maior durabilidade e selos que certificam uma 
produção têxtil sustentável.

OEKO-TEX / STANDARD 100: Sistema de certificação internacional que abran-
ge todas as fases de processamento do setor têxtil, desde a escolha da maté-
ria-prima. O objetivo é alcançar produtos isentos de substâncias nocivas para a 
saúde humana.

TEXNEO GREEN: TexneoGreen é um selo próprio Texneo para práticas sustentá-
veis em todo o processo da cadeia têxtil que culmina em nosso produto final. É o 
nosso compromisso com o meio ambiente, através de práticas têxteis amigáveis 
que respeitam exigências e cuidados.

TECNOLOGIA

VARIEDADE

SUSTENTABILIDADE

Em um trabalho conjunto do Colégio São Luís com as confecções parceiras Grissi e Pole 
Scola, foi desenvolvida uma nova coleção de uniformes escolares para 2022. A proposta é 
unir design, qualidade, tecnologia, funcionalidade, conforto e praticidade, alinhados aos 
valores e à tradição do Colégio, mantendo suas funções básicas de identificação, padroni-
zação, integração e segurança.



Lookbook CSL
Novos uniformes 3

Vestido infantil em malha piquet vermelho, 
com decote careca e 3 botões.
Acompanha short em malha azul.

Vestido regata

Feminino 
Grade: 4 ao 12
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Short saia em suplex 
vermelho.

Camiseta baby look, em malha branca 
100% algodão, acinturada e gola careca.

Feminina
Grade: 4 ao 12

Feminina
Grade: 4 ao GG

Short saia e camiseta branca baby look
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Bermuda em suplex azul 
marinho

Camiseta manga curta, em 
malha branca 100% algodão.

Bermuda e camiseta

branca algodão

Unissex
Grade: 4 ao GG

Feminina
Grade: 4 ao 12
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Bermuda em moletom 
azul marinho, com bolsos 
invisíveis na lateral e bolso 
cargo com zíper.

Camiseta manga curta, 
em malha branca 100% 
algodão.

Bermuda moletom e 

camiseta branca algodão

Unissex
Grade: 4 ao GGMasculino

Grade: 4 ao GG
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Bermuda em microfibra azul marinho, com 
bolsos invisíveis na lateral e bolso cargo.

Camiseta dry manga curta, decote v com 
aplicação de friso azul marinho nos ombros.

Bermuda microfibra e 

camiseta drier 

Unissex
Grade: 4 ao GG

Masculino
Grade: 4 ao GG
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Calça bailarina flare em suplex 
azul marinho, com bolsos frontais.

Blusão aberto em chimpa, na cor 
azul marinho.

Camiseta unissex manga curta, 
em malha branca 100% algodão.

Calça flare, 

camiseta branca e 

casaco chimpa

Feminina
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG
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Calça em microfibra azul 
marinho, com bolsos invisíveis 
na lateral e bolso cargo

Colete aberto em matelassê 
azul marinho com zíper e 
bolsos laterais.

Camiseta manga longa, em 
malha branca 100% algodão.

Calça microfibra, Camiseta branca 

algodão e colete matelassê

Unissex
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG
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Calça em moletom azul marinho, com bolsos 
invisíveis na lateral.

Blusão fechado em moletom azul marinho, 
com capuz e bolso canguru.

Calça moletom e blusão 

fechado com capuz

Unissex
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG
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Camiseta malha térmica unissex 
em tecido 100% poliamida, gola 
careca , manga longa.

Calça moletom e 

camiseta térmica 

branca e jaqueta 

matelassê

Calça em moletom azul marinho, 
com bolsos invisíveis na lateral.

Unissex
Grade: 4 ao GG

Unissex
Grade: 4 ao GG

Jaqueta unissex aberta em 
matelassê, capuz e bolsos laterais, 
na cor azul marinho.

Unissex
Grade: 4 ao GG
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Camiseta slim manga longa em tecido tecnológico 
azul marinho, com capuz e zíper em vermelho. 

Unissex
Grade: 4 ao GG

Calça legging e 

blusa térmica

Calça legging, em supplex azul marinho com 
bolsos frontais.

Feminina
Grade: 4 ao GG
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