Uniforme Escolar
Salvador, 04 de Maio de 2022.
Prezados Pais e/ou Responsáveis, Queridos alunos,
O uniforme escolar é um recurso de comunicação visual que transmite
organização, higiene, padronização e segurança para os estudantes. Ele serve de
referência e identificação durante todo o trajeto de casa para a escola e,
principalmente, dentro do ambiente acadêmico. Dentre os benefícios do seu uso,
estão o desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao grupo, e o intuito de
evitar o consumismo e as práticas discriminatórias.
Assim, lembramos a importância do uso correto e diário deste ítem padrão em
nossa instituição, conforme consta nas orientações para norma e conduta do
uniforme em nosso Manual da Família 2022, páginas 12 e 13 (confira ao final anexo
a este informativo).
Sabemos que a parceira Rosal - loja de uniformes e papelaria - estava em falta com
o fornecimento desse material no ínício do ano letivo. Porém, agora já encontra-se
com seu estoque regularizado e disponível para aquisição.
Portanto, a partir de 09/05, segunda-feira, o aluno que não estiver devidamente
uniformizado será encaminhado à Gerência de Orientação, haverá sinalização para
a família e notificação de ocorrência disciplinar. Também será verificada a
possibilidade de pegar uma farda de empréstimo, a qual deverá ser devolvida em
até 48 horas. Caso essa alternativa não seja possível, será avaliada a permanência
ou não do aluno nas dependências da escola.
Colabore! Seja nosso parceiro nesta jornada. Contamos com o apoio e atenção de
todos para seguirmos em frente no mesmo propósito: educar para o respeito,
fundamental em nossa sociedade.
Um grande abraço,
Equipe Pedagógica do 9º ao Ensino Médio.

www.vitoriaregia.net

Uniforme Escolar
Anexo
Manual da
Família página
12
Anexo
Anexo Manual
Manual da
da Família
Família página
página 12
12

OBSERVAÇÕES:
▪ Turno Complementar - No horário das atividades do turno complementar, os
alunos deverão usar a camisa do tempo integral + bermuda ou calça.
▪Não é permitido o uso de calça jeans rasgada, desfiada, decorada ou customizada.
▪ Do 6º ano ao Ensino Médio é permitido o uso de sapatilha, exceto nas aulas de
Educação Física.
▪O uso do jaleco (guarda-pó) é obrigatório para as aulas práticas nos Laboratórios
de Ciências (6º ao 8º ano), Biologia, Física e Química (9º ano e Ensino Médio).
UNIFORME PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
▪Educação Infantil e 1º ano Ensino Fundamental: Uniforme padrão da escola
(tecido apropriado para atividades físicas).
▪Ensino Fundamental e Ensino Médio: Uniforme padrão da escola para educação
física (bermuda ou calça + camisa + tênis fechado). Não é permitido o uso de calça
jeans e sapatilha.
▪Caso o aluno não traga a roupa adequada para a aula de educação física, receberá
ocorrência e falta. Exceto mediante apresentação de atestado médico, impedindo a
atividade física.
▪Não será feito empréstimo para a aula de educação física.
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NORMA E CONDUTA PARA USO DO UNIFORME VITÓRIA-RÉGIA.
▪ O uso do uniforme completo como consta neste Manual é indispensável para as
aulas, verificações de aprendizagem e em quaisquer outras atividades
pedagógicas.
▪Não é permitido alterar ou descaracterizar o modelo original do uniforme escolar
(encurtar camisas, shorts, fazer rasgões, cortar as pernas da calça, gola ou barra
da camisa, pintar, desenhar, dentre outros).
▪ Ao comprar o uniforme, escolha o tamanho adequado, evitando que o uniforme
fique muito justo, dificultando o movimento durante as aulas diversificadas (sentar
no chão, abaixar, educação física, jogos, etc.). Além da postura, aparência e
conforto, evitará que a costura abra por forçar demais.
▪Ao sentar, observe o local, evitando sentar em lugares inadequados, que podem
puxar o fio e estragar o uniforme. A loja não troca uniformes danificados por mau
uso.
▪ Para melhor conservação do seu uniforme, siga as instruções de uso
recomendadas pelo fabricante: não lavar em máquinas, não usar alvejantes, usar
sabão neutro, não deixar de molho, não torcer e secar à sombra.
▪ Nas atividades em que não for necessário o uso do uniforme, os alunos serão
comunicados pela Direção Pedagógica.
▪O aluno que não estiver devidamente uniformizado será encaminhado à Gerência
de Orientação para verificar a possibilidade de pegar uma farda de empréstimo, a
qual deverá ser devolvida em até 48 horas. Caso essa alternativa não seja possível,
será avaliada a permanência ou não do aluno nas dependências da escola.
▪Não é permitido o uso de sandálias, tamancos, chinelos, botas ou qualquer outro
calçado aberto, modelo plataforma, etc., exceto quando houver necessidade de
botas ortopédicas.
▪ Para atender às necessidades específicas das crianças dos Grupos 2 e 3,
solicitamos que sejam mantidas em suas mochilas um uniforme completo (short +
blusa) e toalha para alguma eventualidade.
▪ Em caso de ferimentos nos pés dos alunos, o responsável deverá apresentar a
justificativa, por escrito, ou o aluno será encaminhado ao Posto de Primeiros
Socorros para ser avaliada tal necessidade. Caso o aluno não tenha justificativa
dos responsáveis, poderá ficar na gerência sem ter acesso à sala de aula.
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