
  

Requisitos do Uniforme  

 

Ensino Pré- primário & Primário: Pré-1 – 5º Ano 

Uniforme  Feminino  Masculino  Fotografias Exemplificativas 

Formal - 

Vestuário 

 

 

Vestido cinzento com o logotipo da 
Academia – altura até ao joelho 
Camisa branca de manga 
curta sem logotipo da Academia  
Casaco de malha cinzento com botões 
com logotipo da Academia  

Calções cinzento escuro – estação quente 
Calças cinzento escuro – estação fria 
Camisa branca de manga  curta com logotipo 
da Academia  
Camisola (pulover) cinzenta com o logotipo 
da Academia 

Rapaz e Rapariga formal 

  
Formal – 

Calçado e 

Meias 

 

 

Sapatos pretos formais. As botas, 
sapatilhas (mesmo que pretas) e outros 
tipos de calçado não fazem parte do 
uniforme formal. 
Meias totalmente brancas e simples (sem 
marcas nem outras cores) – altura acima 
do tornozelo. 
Durante a estação fria as raparigas 
podem  optar por usar meia-calça na 
estação fria. (calças justas/leggings ou 
outro tipo de calças não fazem parte do 
uniforme) 

Sapatos pretos formais. As botas, sapatilhas 
(mesmo que pretas) e outros tipos de calçado 
não fazem parte do uniforme formal. 
Meias totalmente cinzento escuro e simples 
(sem marcas nem outras cores) – altura 
acima do tornozelo. 
  
 
 

Sapatos e meias formais 
 
Incluir a opção de inverno para os dois  

 

Desporto - 

Vestuário 

Camiseta (t-shirt) de manga curta de côr branca ou cinzenta com o logotipo da Academia  
Calção de côr preta com o logotipo da Academia – estação quente.  

Desporto – Verão  
Desporto – Inverno 



  

 Fato de treino completo com o logotipo da Academia - estação fria Calçado e meias para desporto 

 

Desporto - 

Calçado 

 

 

Sapatilhas de côr branca, simples, de preferência sem sinais de marcas, caso haja o 
desenho da marca deverá ser o mais discreto possível 
Meias totalmente brancas e simples (sem marcas nem outras cores) – altura acima do 
tornozelo. 

Chapéu e 

outros 

Acessórios  

O chapéu é um boné cinzento com o logotipo da Academia bordado na frente e o nome 

do aluno borado na parte de trás, exterior.  

 

Outros acessórios, quando necessário usar, deverão ser discretos e mínimos. As cores 

deverão ser igualmente discretas e em concordância com as restantes cores do uniforme: 

cinzento, branco e preto. São exemplos de acessórios: lenço para a cabeça, fita para o 

cabelo, cachecol, luvas, gorro (meses de frio), casaco impermeável para os meses de 

chuva.  

Chapéu e acessórios 

 

 

 

 

Contactos do fornecedor : Luchela, Lda Confecções, Av. do Trabalho , nº 1114; Tel:  823037736 or 845168410 
 

 

 

tel:823067830
tel:849305641


  

Uniform Requirements 

Early Years & Junior School: Kg 1 – G 5 

Uniform Female  Male Exemplifying Pictures 

Formal - 

Clothes 

Grey pinafore with Academy logo – up 

to the knee 

White short-sleeve 

shirt without Academy logo 

Grey cardigan with Academy logo 

Grey shorts – hot season 

Grey trousers – cold season 

White short-sleeve shirt with Academy logo 

Grey sweater (pullover) with Academy logo 

Formal girl and boy  

  
 

 

Formal – 

Shoes and 

Socks 

Plain black formal shoes. Boots, sports 
shoes and other types of shoes are not 
part of the formal uniform, even if they 
are black. 
 
Plain, totally white socks (without any 
color design or branding) – over the 
ankle. During cold season, white plain 
stockings are allowed (leggings or other 
type of trousers are not part of the 
uniform) 

Plain black formal shoes. Boots, sports shoes 
and other types of shoes are not part of the 
formal uniform, even if they are black. 
 
Plain grey socks (without any color design or 
branding) – over the ankle. 

       Formal shoes and socks 
 

 

Sport - 

Clothes 

White or grey sports t-shirt with Academy logo  
Black sports shorts with Academy logo - hot season 
Grey complete tracksuit with Academy logo – cold season  

Summer sports 
Winter sports 



  

 

Sports - 

Shoes 

White and plain trainers, preferably without any brand logo, if there is one it should be 

as discreet as possible. 

Plain, totally white socks (without any color design or branding) – over the ankle. 

Sports shoes and socks 

 

Hat and 

other 

Acessories 

The hat is a cap with the Academy’s logo embroidered on the front and the student 

name embroidered on the back.  

 

Other accessories, in case one needs to use them, should be as discreet as possible at 

kept at a minimum. Colors should be equally discreet, preferably matching the uniform 

colors: grey, white and black. Examples of other acceptable accessories are: head scarf, 

hairband, gloves, wool hat, wool scarf, (cold season), raincoat during rainy season. 

Hat and accessories 

 

 

Vendor Contacts: Luchela, Lda Confecções; located in Av. do Trabalho , nº 1114. Tel:  823037736 or 845168410 
 

 

 

tel:823067830
tel:849305641


  

Requisitos do Uniforme  

 

Ensino Secundário 

Uniforme  Feminino  Masculino  Fotografias Exemplificativas 

Formal - 

Vestuário 

 

 

Camisa branca de manga 
curta com logotipo da Academia  
Saia-calção cinzenta – altura pelo joelho 
Casaco de malha cinzento com botões 
com logotipo da Academia  

Calções cinzento escuro – estação quente 
Calças cinzento escuro – estação fria 
Camisa branca de manga  curta com logotipo 
da Academia  
Camisola (pulover) cinzenta com o logotipo 
da Academia 
 

 

Rapaz e Rapariga formal 
 

Formal – 

Calçado e 

Meias 

 

 

Sapatos pretos formais. As botas, 
sapatilhas (mesmo que pretas) e outros 
tipos de calçado não fazem parte do 
uniforme formal. 
Meias totalmente brancas e simples (sem 
marcas nem outras cores) – altura acima 
do tornozelo. 
Durante a estação fria as raparigas 
podem  optar por usar meia-calça na 
estação fria. (calças justas/leggings ou 
outro tipo de calças não fazem parte do 
uniforme) 

Sapatos pretos formais. As botas, sapatilhas 
(mesmo que pretas) e outros tipos de calçado 
não fazem parte do uniforme formal. 
Meias totalmente cinzento escuro e simples 
(sem marcas nem outras cores) – altura 
acima do tornozelo. 
  
 
 

Sapatos e meias formais 
Incluir a opção de inverno para os dois  

 

Desporto - 

Vestuário 

Camiseta (t-shirt) de manga curta de côr branca ou cinzenta com o logotipo da Academia  
Calção de côr preta com o logotipo da Academia - estação quente.  

Desporto – Verão  
Desporto – Inverno 



  

 Fato de treino completo com o logotipo da Academia - estação fria Calçado e meias para desporto 

 

Desporto - 

Calçado 

 

 

Sapatilhas de côr branca, simples, de preferência sem sinais de marcas, caso haja o 
desenho da marca deverá ser o mais discreto possível 
Meias totalmente brancas e simples (sem marcas nem outras cores) – altura acima do 
tornozelo. 

Chapéu e 

outros 

Acessórios  

O chapéu é um boné cinzento com o logotipo da Academia bordado na frente e o nome 

do aluno borado na parte de trás, exterior. cada aluno terá direito a um chapéu. (caso o 

perda deverá adquirir um novo directamente através do fornecedor). 

 

Outros acessórios, quando necessário usar, deverão ser discretos e mínimos. As cores 

deverão ser igualmente discretas e em concordância com as restantes cores do uniforme: 

cinzento, branco e preto. São exemplos de acessórios: lenço para a cabeça, fita para o 

cabelo, cachecol, luvas, gorro (meses de frio), casaco impermeável para os meses de 

chuva. 

  

Chapéu e acessórios 

 

 

 

 

Contactos do fornecedor : Luchela, Lda Confecções, Av. do Trabalho , nº 1114; Tel:  823037736 or 845168410 

tel:823067830
tel:849305641


  

Uniform Requirements 

Senior School 

Uniform Female  Male Exemplifying Pictures 

Formal - 

Clothes 

White short-sleeve shirt with Academy logo  

Grey skorts – on the knee 

Grey cardigan with Academy logo 

Grey shorts – hot season 

Grey trousers – cold season 

White short-sleeve shirt with Academy logo 

Grey sweater (pullover) with Academy logo 

Formal Girl and boy  

 

 

Formal – 

Shoes and 

Socks 

Plain black formal shoes. Boots, sports shoes 
and other types of shoes are not part of the 
formal uniform, even if they are black. 
 
Plain, totally white socks (without any color 
design or branding) – over the ankle. During 
cold season, white plain stockings are allowed 
(leggings or other type of trousers are not part 
of the uniform) 

Plain black formal shoes. Boots, sports shoes and 
other types of shoes are not part of the formal 
uniform, even if they are black. 
 
Plain grey socks (without any color design or 
branding) – over the ankle. 

Formal - winter option for 
both 

 

 White or grey sports t-shirt with Academy logo  
Black sports shorts with Academy logo – hot season 

Summer sports 
Winter sports 



  

Sport - 

Clothes 

Grey complete tracksuit with Academy logo – cold season  Sports shoes and socks 
 

 

Sports - 

Shoes 

White and plain trainers, preferably without any brand logo, if there is one it should be as discreet as 

possible. 

Plain, totally white socks (without any color design or branding) – over the ankle. 

Hat and 

other 

Acessories 

The hat is a cap with the Academy’s logo embroidered on the front and the student name 

embroidered on the back.  

 

Other accessories, in case one needs to use them, should be as discreet as possible at kept at a 

minimum. Colors should be equally discreet, preferably matching the uniform colours: grey, white 

and black. Examples of other acceptable accessories are: head scarf, hairband, gloves, wool hat, wool 

scarf, (cold season), raincoat during rainy season. 

Hat and Accessories 

 

 

 

Vendor Contacts: Luchela, Lda Confecções; located in Av. do Trabalho , nº 1114. Tel:  823037736 or 845168410 
 

 

 

tel:823067830
tel:849305641

