5º ANO B - QUADRILHA

5º ANO B - QUADRILHA

FEMININO
CABEÇA
SUPERIOR

INFERIOR
PÉS
DETALHES

- Arranjo de flores
- Blusa sem manga com gola alta (cor: estampado predominância do rosa
pink).
- 02 folhos como mangas (cor: rosa pink) com renda branca na barra.
- Obs: os folhos (mangas) não são costurados na blusa e podem ser com
elástico.
- Saia rodada na altura do joelho (cor: rosa pink) com fita de cetim
vermelho e renda branca na barra.
- Meia calça branca.
- Sapatilha preta.
- Luva de renda (cor: rosa)
- Arranjo para a saia: recortes em formato de coração (ver desenho, pode
ser em E.V.A)

FEMININO
CABEÇA
SUPERIOR

INFERIOR
PÉS
DETALHES

- Arranjo de flores
- Blusa sem manga com gola alta (cor: estampado predominância do rosa
pink).
- 02 folhos como mangas (cor: rosa pink) com renda branca na barra.
- Obs: os folhos (mangas) não são costurados na blusa e podem ser com
elástico.
- Saia rodada na altura do joelho (cor: rosa pink) com fita de cetim
vermelho e renda branca na barra.
- Meia calça branca.
- Sapatilha preta.
- Luva de renda (cor: rosa)
- Arranjo para a saia: recortes em formato de coração (ver desenho, pode
ser em E.V.A)

5º ANO B - QUADRILHA

5º ANO B - QUADRILHA

MASCULINO
CABEÇA
SUPERIOR
INFERIOR
PÉS

- Chapéu de palha com enfeite de coração (coração em E.V.A)
- Camisa de mangas compridas tipo blaser (cor: branca)
- Bermuda vermelha com cós largo na cor rosa pink e barra na cor rosa
pink.
- Sapatênis preto.
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