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Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018.
Prezados Pais,
O convívio na escola deve ser organizado de maneira que os conceitos de justiça, respeito e
solidariedade sejam vivenciados e compreendidos por todos, através de uma reflexão coletiva.
Sentimos a necessidade de revisar e reforçar com nossos alunos e suas famílias um dos principais
procedimentos que norteiam nossas condutas diárias e que constam do Manual do Aluno, a fim de facilitar
a convivência no ambiente escolar.
O uniforme é de uso diário e obrigatório. Ele é importante para identificar o aluno, conferir unidade
ao grupo e contribuir para maior segurança dentro e fora da escola. O aluno poderá optar entre os modelos
oficiais da escola, disponíveis em nosso website.
Seguem alguns esclarecimentos:
-Sandálias, botas, chinelos e tamancos não fazem parte do uniforme.
-Uniformes rasgados, modificados, deformados e/ou pintados não são permitidos.
-Camisas de eventos da escola que não sejam do ano em vigor também não são permitidas.
-O uso do uniforme é obrigatório também para as atividades extraclasse, tais como avaliações,
recuperação, encontros, trabalhos de campo, visitas e aulas complementares, inclusive aos sábados.
-Será permitido, nos dias frios, o uso de uma blusa de manga comprida por baixo do uniforme, sendo nas
cores branca ou azul marinho.
-O uso de qualquer peça que descaracterize o uniforme, como camisas de futebol, toucas, bandanas,
bermudas coloridas e outros não será permitido no ambiente escolar.
A partir do dia 19 de fevereiro , o aluno que não estiver com o uniforme completo será advertido.
Após três advertências pelo uso incompleto do uniforme, o aluno ficará impossibilitado de assistir às
aulas do dia.
As orientações contidas no manual são coerentes com a filosofia do Colégio Imaculada,
contribuindo para a formação de nossos alunos.
Certos da colaboração de sempre, contamos com o apoio e orientação da família.
Atenciosamente,
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