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Srs. Pais e/ou responsáveis, 

 

Conforme consta no Manual da Família, enviado no início do ano letivo e disponível 

no APP, lembramos que o uso do uniforme é obrigatório para todos os estudantes 

da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Caso seja necessário 

repor alguma peça, todos os itens estão disponíveis na Certus Store. 

 

 

IMPORTANTE:  

✓ Todas as peças do uniforme devem ser identificadas com nome e série do 

estudante. Essa medida facilita a localização, em caso de perda; 

✓ O uso do tênis (diariamente) é obrigatório para estudantes da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, como medida de segurança; 

✓ Para estudantes da Ed. Infantil e Integral recomenda-se manter uma troca 

de roupa na mochila; 

✓ O uso do tênis é obrigatório em todas as aulas de educação física para 

estudantes da Educação Infantil ao Ens. Médio; 

✓ O uso do jaleco e luvas de látex é obrigatório nas dependências do 

Laboratório Bioquímico, para estudantes do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio; 

✓ O estudante que não estiver uniformizado durante o período escolar será 

advertido. A comunicação do fato será feita aos responsáveis.  

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus  
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