CÓDIGO DE VESTUÁRIO – ALUNOS
2016-2017
Camisas
 Todos os alunos devem usar uma camisa de uniforme com o logotipo da escola.
 As camisas devem estar limpas e para dentro da calça. As camisas devem permanecer dentro da calça quando
os braços forem levantados, a barriga nunca pode ficar à mostra.
Calças, Shorts, Saias e Jardineiras
 Somente poderão ser usadas as roupas de uniforme com o ajuste devido.
 Os shorts e saias devem ter o tamanho apropriado a critério da secretaria, porém jamais mais do que uma (01)
polegada abaixo do joelho.
 Somente calças, shorts, saias e jardineiras com o logotipo oficial da escola poderão ser usados.
Roupas Externas
 Somente as roupas externas com o logotipo oficial da escola poderão ser usadas.
 As camisas de uniforme da escola devem ser usadas por baixo de quaisquer roupas externas.
Cintos
 Os alunos da 2a à 12a séries devem usar um cinto com fivela.
 Os cintos devem ser sociais em marrom ou preto simples (sem buracos adicionais ou tachas)
 Os cintos devem ser usados corretamente dentro dos passadores.
Meias
Meias inteiramente brancas, pretas ou azul-marinho.
Meias-calças inteiramente brancas, pretas ou azul-marinho poderão ser usadas com saias nos meses mais
frios.




Calçados
 Calçados (tênis) esportes.
 Sapato social (mocassim ou sapato de cadarço)
 Sapato boneca (Mary Jane)
Bonés
 Bonés não podem ser usados dentro da escola.
 Bonés sem logotipos ou bonés com o logotipo da escola podem ser usados durante aulas de educação física
e/ou durante o recreio ao ar livre.
Uniforme de Educação Física
 Shorts e camisas para educação física (com o logotipo da escola) devem ser usados, junto com meias e tênis
para aula de educação física.
 Calças de moletom para educação física (com o logotipo da escola) poderão ser usadas nos meses mais frios.
Acessórios
 Joias não devem por em risco a segurança e não devem ser uma distração. Somente brincos pequenos de
tarraxa poderão ser usados por razões de segurança.
 Pulseiras são limitadas a três.
 Colares devem ficar dentro da camisa.
 Fica proibido cores de cabelo que não sejam naturais ou luzes/realces.
 Os penteados não devem ser uma distração e estão sujeitos à aprovação da secretaria (moicanos, cabelo
arrepiado, etc.)
 O cabelo deve estar limpo e não pode ficar sobre o rosto.
 Proibido usar piercings visíveis no corpo a não ser um brinco por orelha.
 Vestuário rasgado ou esfarrapado é proibido.
 Óculos de sol não podem ser usados em aula.
 O uso dos crachás de identificação do ensino fundamental é obrigatório por volta do pescoço com o cordão
fornecido pela escola. (Será cobrado US$8 por identificação e cordão perdidos)
** Todos os uniformes devem ser adquiridos junto ao fornecedor de uniformes aprovado. **
Assinatura dos Pais ______________________________________________________ Data ___________
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