
Um novo momento de renovação inicia-se na Rede La Salle.
Depois do lançamento da nova marca, é chegada a hora de mais
uma etapa na transição da nossa identidade visual, a atualização
do uniforme escolar.
Serão mais de 28 mil estudantes vestindo uma nova coleção, 
unificando as Comunidades Educativas e fortalecendo a 
Presença Lassalista no Brasil. 

As camisetas do novo uniforme ganharam cores diferentes para 
cada nível de ensino.
Assim, a identificação dos alunos nas dependências da escola é 
facilitada, tendo-se maior controle de circulação, horários e acessos.
Dessa forma, reforçamos ainda mais a segurança e o acompanhamento 
dos nossos estudantes.
Também ressaltamos a questão pedagógica, em que os alunos vivenciam a sua 
evolução escolar pelos níveis de ensino, acompanhando a mudança das cores.

As outras peças do uniforme são na cor azul marinho e podem ser usadas por todos os níveis de ensino, sem 
diferenciação por cores.

DIFERENTES CORES POR
NÍVEIS DE ENSINO

NOVIDADE

A nova padronização de cores é aplicada da seguinte forma:

Ensino Fundamental II:
camiseta azul

Ensino Médio:
camiseta cinza

Ensino Fundamental I:
camiseta amarela

Educação Infantil:
camiseta vermelha

A COLEÇÃO
A nova coleção do uniforme La Salle foi criada com um 
design moderno e pensada para proporcionar ainda mais 
conforto aos nossos alunos.  Aplicação da marca é feita de 
forma discreta, trazendo uma identidade de grife para as 
peças. Também há as duas listras aplicadas nas laterais 
que dão um tom jovem e esportivo às roupas.
A marca utilizada é a “La Salle”, sem identificação do nome 
da escola, sendo o modelo de uniforme igual para todas as 
Comunidades Educativas.  Assim, facilitamos a aquisição 
das peças, com mais possibilidades de compra, já que 

todos os pontos de venda comercializarão a mesma 
coleção, inclusive em uma loja online.  Além disso, em 
casos de mudanças entre Escolas Lassalistas o uniforme 
será o mesmo, sem necessidade de compra de novos itens. 
Dessa forma, nos fortalecemos ainda mais como Rede.

A coleção é composta por mais de 20 peças, entre elas: 
camisetas, camiseta polo, agasalhos, bermudas, 
calças, entre outros itens. Visite um dos pontos oficiais 
de venda e confira todas as opções.

A partir do
dia 03 de 

outubro de
2018 os alunos

já poderão 
adquirir e usar

o novo
uniforme.

COMUNICADO ÀS FAMÍLIAS LASSALISTAS

PERÍODO DE TRANSIÇÃO
Pensando na organização e no planejamento das 
Famílias Lassalistas, o prazo para a troca do atual 
uniforme para o novo será no decorrer dos próximos 
2 anos. Nesse período, os alunos poderão usar, tanto o 
uniforme atual que já possuem, quanto o novo.
O uso exclusivo da nova coleção será obrigatório 
somente a partir do início do ano letivo de 2021, 

proporcionando às famílias um período de 26 meses 
para adaptação.
A partir de outubro, os pontos oficiais de vendas do 
uniforme La Salle ofertarão a nova coleção. Já o atual 
uniforme poderá ser adquirido por meio de trocas e 
doações entre as Famílias Lassalistas.
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DÚVIDAS FREQUENTES

COMERCIALIZAÇÃO

VANTAGENS E DIFERENCIAIS
PESQUISA DE MERCADO
Uma das preocupações ao desenvolvermos as novas 
peças do uniforme era de que elas estivessem em 
consonância com a necessidade das famílias e com as 
expectativas dos estudantes.
Por isso, foi realizada uma pesquisa de mercado e 
também uma consulta com grupos de Famílias e 
Alunos Lassalistas, para a identificação dos desejos 
quanto a diferentes peças, design, modelagem, 
manutenção, entre outros itens. 

QUALIDADE E DURABILIDADE
Todas as peças da coleção do novo uniforme estão 
sendo produzidas com tecidos de alta qualidade, 

tecnologia, resistência e, consequentemente, com 
maior durabilidade.
As camisetas, por exemplo, são desenvolvidas em 
poliviscose com acabamento anti-pilling. Esse 
acabamento reduz a formação de bolinhas, deixa o 
produto com maior resistência às lavagens, maior 
flexibilidade e maior resistência ao impacto.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
Além de serem produzidas com matérias-primas de 
qualidade, o design das peças facilita sua manutenção.
Por serem feitas com apenas uma cor de tecido, 
facilitam a higienização e a remoção de manchas, que 
ficam menos visíveis.

Até quando os alunos poderão usar o uniforme 
atual?
O uniforme atual poderá ser utilizado até o fim do 
ano letivo de 2020. 

Ainda é possível comprar o uniforme atual?
Não. Em nossos pontos oficiais de venda não será 
mais comercializado o uniforme atual. A partir do 
dia 03 de outubro de 2018, apenas a nova coleção 
estará disponível. Doações ou trocas do uniforme 
atual entre grupos de familiares da Rede ainda 
podem acontecer, sendo permitido o uso até o fim 
do ano letivo de 2020. 

Existe uma política de desconto e parcelamento 
para a compra do novo uniforme?
Formas de pagamento, descontos e parcelamentos 
devem ser negociados diretamente nos pontos de 
venda.

Os alunos podem usar peças que não sejam do 
uniforme?
Não. O uso do uniforme é obrigatório. Exceções 
como uso de camisetas temáticas de turmas ou 
projetos, de calça jeans e de outras peças, devem 
ser autorizadas pela Direção local e informadas às 
famílias e aos alunos.

É preciso encomendar o novo uniforme? 
Não. Todas as lojas físicas possuem o uniforme 
pronta entrega. Também é possível comprar 
online pelo site www.lojapluriforme.com.br.

As peças do novo uniforme incluem tamanhos 
especiais? 
Sim. Todas as peças do novo uniforme podem ser 
produzidas em tamanhos especiais, porém sob 
encomenda. A entrega é prevista em 10 dias úteis. 

O aluno que mudar de nível de ensino deverá 
comprar novas camisetas com nova cor?
Nas escolas em que já existe a distinção de cores 
entre os níveis de ensino será exigido o uso da 
camiseta na cor destinada à série ou ao ano de 
estudo do aluno. Até 2020 poderá ser usado o 
modelo atual, porém na cor correspondente.

Entretanto, naquelas que a diferenciação de cores 
está iniciando a partir da nova coleção de 
uniforme, haverá até o final do ano letivo de 2020 
para que a implantação seja efetivada em sua 
totalidade. Ou seja, a aquisição da nova camiseta 
será obrigatória a partir do ano letivo de 2021.

Mais informações:
uniformes@lasalle.ogr.br

NOVO

PONTOS DE VENDA EM CANOAS:
La Salle Store – 2 unidades
No Colégio La Salle Canoas
Av. Victor Barreto, 2288 – B. Centro 

No Colégio La Salle Niterói
R. Tamoio, 821 – B. Niterói

PONTO DE VENDA ONLINE:
www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle

PONTOS DE VENDA EM ESTEIO E SAPUCAIA DO SUL:
Lojas externas
Isa Uniformes - Av. Padre Claret, 1382
B. Parque Amador – Esteio

Estipo Uniformes - R. Itália Baierle, 287
B. Camboim – Sapucaia do Sul

A comercialização da nova coleção de uniformes da 
Rede La Salle começa no dia 03 de outubro de 2018.
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