INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CENECISTA MARQUÊS DE HERVAL

Uniforme, a igualdade que identifica e
valoriza o estudante do Marquês!
A decisão sobre o uso do uniforme escolar partiu do acordo
firmado entre os pais e a Escola, com objetivo de promover a
identificação do aluno no ambiente escolar e na comunidade, o que por si
se constitui em fator de respeito ao estudante, como membro de nossa
Instituição de Ensino.

O uniforme escolar passa a ser obrigatório:
.

No horário normal das aulas, pela manhã e pela tarde;

. Durante as atividades do Projeto Aprender a Aprender e aulas de
progressão;
. Durante as atividades extra-curriculares (uniforme de educação física,
quando for esporte);
. Em eventos onde os alunos estarão representando a Escola;
. Em saídas de campo de caráter cultural.
* A observação quanto ao uso adequado do uniforme estará sob
responsabilidade dos profissionais da recepção da Escola, os quais observarão
seu uso também no decorrer das aulas e atividades no ambiente escolar.
* aluno que deixar de cumprir estas normas deverá trazer bilhete assinado
pelos pais ou responsáveis. Haverá tolerância de três registros por ano, após os quais
o aluno só poderá freqüentar as aulas mediante a presença dos pais ou responsáveis,
para maiores esclarecimentos.
*Caso venha a ocorrer algum impedimento fora da normalidade, os pais
poderão enviar um comunicado por escrito, para que o aluno apresente na recepção
da Escola. Este procedimento também terá aceitação de, no máximo, três vezes ao
ano.

O uniforme escolar é composto por:
Cores:
Camiseta : manga curta

branca
azul-marinho
amarela

manga longa

Blusão:

moletom
blusa básica (lã, malha)

branca
azul-marinho
amarela

Jaqueta: moletom

branca
azul-marinho
amarela

nylon, tactel

Calça ou bermuda:

azul-marinho
preta
jeans

Casacão: livre
Tênis:

livre

Uniforme de Educação Física: camiseta da Escola, bermuda, calção, calça moletom ou
legue e tênis. (azul-marinho ou preto)

Justificativa
Venho através deste, justificar que meu filho........................................................
não estará trajando uniforme neste dia......................................., devido ao impedimento
alheio à nossa vontade:..............................................................................................................
...................................................................................................................................................

___________________________________________
Pais ou Responsáveis

