
 
25 de Abril de 2017.  

Senhores Pais e/ou Responsáveis! 

Lembramos que o uso do uniforme é diário. A Escola agradece o compromisso das famílias, já que 
a maioria dos alunos está fazendo o uso completo do mesmo. Porém, gostaríamos de orientar os 
que ainda não o fazem, que passem a fazê-lo completo e diariamente. Como estamos nos 
aproximando do inverno, gostaríamos de passar algumas orientações sobre o uso do uniforme:  

1. Parte superior:  
- A roupa que ficará por cima (visível) deverá ser do uniforme, sendo camiseta ou casaco. Desta 
forma, não será permitido o uso da camiseta do uniforme embaixo de casacos que não sejam do 
uniforme;  
- Será permitido o uso de casacos ou jaquetas mais grossas apenas nos dias em que o frio for 
mais intenso.  
2. Parte inferior:  
- Preferencialmente calça, bermuda, legging, do uniforme. Diante da impossibilidade, a escola 
permitirá as opções de tecido jeans azul ou algodão azul marinho; 
- Não serão permitidas calças ou bermudas jeans que apresentem rasgos, frisos...  
 3. Camisetas da Pastoral:  
- As camisetas dos grupos de jovens e pastoral serão permitidas apenas nas atividades do turno 
inverso, atividades extraclasse ou da própria pastoral.  
4. Educação Física:  
- Para as aulas de Educação Física será obrigatório o uso do uniforme adequado à atividade 
física. Se necessário a troca do mesmo, devido ao suor, o aluno poderá realizar 5 minutos antes 
do término da aula. 
5. Cor:  
- A cor das roupas do uniforme é azul marinho. Camisetas da cor branca ou de outras cores não 
serão permitidas.  
6. Não é permitido o uso de boné, capuz, touca ou adereços similares em sala de aula e outros 
ambientes de ensino. Nos dias de frio mais intensos será permitida apenas o uso da touca.   

Orientamos que identifiquem nominalmente cada peça do uniforme para evitar trocas.  
Período de adequação: Até dia 15 de maio.  
Solicitamos às famílias que, ainda estiverem com problemas de adequação para a data referida, 
façam contato com o Serviço de Coordenação de Turno - SCT (manhã ou tarde) para que possamos 
conversar sobre a situação.  

Nossos uniformes podem ser adquiridos nos seguintes estabelecimentos: 
-  Arataca Uniformes: Parque Dom Antônio Zattera, 271, Centro. Fone: (53) 3027-1591.  
-  Fitz Line Confecções: Rua Dr. Vitor Russomano, 416, Areal.  Fone: (53) 3278-4000.   
    

Atenciosamente, Direção.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eu....................................................................................................responsável pelo (a) aluno (a) 

......................................................................................................... da turma.................declaro estar 

ciente da circular encaminhada pela Escola informando sobre o uso do uniforme. Favor entregar 
esta ficha no SCT.  

______________________________________________ 
 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1242&bih=557&q=aratacars+com+br+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqz66oyshK09LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBGxbNNQgAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwi5z4Wqhb3TAhWFHJAKHV6BAAoQ6BMIlQEwEw
https://www.facebook.com/fitzlineconfeccoes/?ref=page_internal

