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Bebedouro, 19 de dezembro de 2017.
Prezados Pais ou Responsáveis
O Serviço de Orientação Educacional vem, por primeiro, agradecer a grande parceria família & escola
cultivada ao longo deste ano letivo de 2017! Mais uma belíssima página escrita em meio aos nossos 86 anos de
trajetória, seguindo o caminho da suavidade e firmeza deixado por nossa querida fundadora Santa Paula
Frassinetti.
Destacamos nesta feliz união o capricho e zelo que as famílias sempre tiveram nos cuidados quanto ao
UNIFORME ESCOLAR usado por seus filhos. Lembramos que, além de proporcionar senso organizacional e
identificar o aluno, o mesmo expressa a filosofia da instituição de ensino que o aluno representa ao usá-lo.
Considerando que o aluno deve apresentar-se às aulas devidamente uniformizado, solicitamos a
colaboração das famílias para o que se adequarem ao que realmente é padrão.
NOSSO UNIFORME OFICIAL É ASSIM CONSTITUIDO:
•

Camiseta de malha fria branca com o escudo do Colégio: sem manga / manga curta / manga longa.

•

Calça comprida de tactel com o nome do Colégio (será tolerado o helanca colegial).

•

Bermuda de tactel com o nome do Colégio, cujo comprimento não ultrapasse, em excesso, a altura dos
joelhos (será tolerado o helanca colegial).

•

Agasalho somente de tactel com o escudo do Colégio.

•

Tênis.
Às confecções autorizadas e aos alunos não são permitidas modificações e nem adaptações pessoais

às peças do uniforme, incluindo troca de tecido.
DESTACAMOS QUE SHORTS, SHORTS-SAIAS, CALÇAS LEGGING DE LYCRA, COTTON,
FITNESS OU OUTROS TECIDOS NÃO SERÃO PERMITIDOS A PARTIR DO 1º DIA DE AULA.
Contando com a sempre fiel correspondência dos pais, solicitamos as devidas providências já para
o ano letivo de 2018.
Atenciosamente,
Serviço de Orientação Educacional
EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL e ENSINO MÉDIO

“Agradeço-lhe muito, muito o que fez, faz e fará.” (Santa Paula Frassinetti – Carta 784,4)

