
CÓDIGO DO UNIFORME 2022-2023

Escola Elementar Graus K-6 Escola Secundária Graus 7-12

Partes de

Baixo

● Calçcas de uniforme, shorts, saias ou vestido azul

marinho, khaki ou cinzento Simples, do estilo

● uniforme, (sem algibeiras, desenhos ou listas, etc.)

● Cinto opcional

● Camisa dentro das calças opcional  

● Calças, shorts e saias estilo navy, cáqui e cinza uniforme,

shorts e saias

● Estilo uniforme simples (sem carga, gráficos, listras, etc.

● Cinto opcional

● Sem jeans ou jeans como materiais (ex.jeans lavados cinza)

● Sem calças pretas

Partes de

Cima

● Camisa de manga curta e polos de manga comprida 
brancos, azul bébé, ou amarelo dourado

● Imprima o logo da escola à venda na escola ou lojas

locais ) a losta das lojas é providenciada pela

escola)

● Logo do lado esquerdo sobre o coração.

● Camisa de manga curta e polos de manga comprida 
brancos, azul bébé, ou amarelo dourado, azul marinho e, ou

cincento

● Imprima o logo da escola à venda na escola ou lojas locais )

a losta das lojas é providenciada pela escola)

● Logo do lado esquerdo sobre o coração.

● Roupas de espírito escolare por exemplo camiselas de

classe, camisetas UNITED, camisetas de clubes ou de

modalidades de desporto)

● Roupas de espírito escolar devem ser obtidas através da

escola. Você não pode fazer seu próprio espírito usar

Educação

Física

● Para usar só nos dias de ecducação física

● shorts ou moletom azul marinho

● Camisa de manga curta   branca, azul bébé, ou

amarelo dourado com o logo da escola no lado

esquerdo, por cima do coração e moletom opcional 
● tenis

7º/8º

● Nos dias de educação física apenas 
● Calções azul marinho ou moletom

● Branco, azul bébé, camisas amarelas douradas e cinza

com logotipo da escola no lado esquerdo sobre o coração

(opcional)

● tenis

Ecola secundária

● Os alunos mudam de roupa para a aula de educação física

● tenis

● Roupa de ginástica

Calçado
● Os sapatos devem ser fechados e atacados

devidamente, e ter solas de borracha (ex. tennis,

botas e sapatos)

●  A queda do sapato não pode ter mais do que 1

incha

● Sapatos com rodas ou luzes não são permitidos

● Peúgas ou meias colantes de qualquer côr

● Os sapatos devem ser fechados e atacados devidamente, e

ter solas de borracha (ex. tennis, botas e sapatos)

●  A queda do sapato não pode ter mais do que 1 incha

● Sapatos com rodas ou luzes não são permitidos

● Peúgas ou meias colantes de qualquer côr

● chinelos e sapatos sem calcanhar não são permitidos

● Crocs devem ser usados com alça no seu lugar



Agasalhos

● Suéteres marinhos e cinzas, coletes, moletons e

jaquetas de lã com logotipo de ACS no lado

esquerdo sobre o coração. Côr Azul marinho sólido,

sem gráficos ou desenhos ou listras

● Os alunos podem usar agasalhos da sua escolha

durants atividades ao ar livre, transicionando fora do

edificio

● Capuchos não podem ser usados dentro da escola

em qualquer momento

● Os sapatos devem ser fechados e atacados devidamente, e

ter solas de borracha (ex. tennis, botas e sapatos)

●  A queda do sapato não pode ter mais do que 1 incha

● Sapatos com rodas ou luzes não são permitidos

● Peúgas ou meias colantes de qualquer côr

● chinelos e sapatos sem calcanhar não são permitidos

● Crocs devem ser usados com alça no seu lugar

Acessórios
● O uso de chapéus, caps, óculos de sol não são

permitidos dentro da escola  
● O uso de chapéus, caps, óculos de sol não são permitidos

dentro da escola  
● Sem cobertores

Dias de vestir à vontade - Estudantes

podem vestir: Dias de vestir à vontade - Estudantes não podem vestir

Jeans/ moletom (sem rasgos, cortes ou

buracos) ou calças de uniforme

Tank tops ou tops curtos

Saias e shorts de comprimento apropriado Roupas com qualquer recorte

Tops descontraidos que incluem

camisetas apropriadas, camisas de

manga longa ou roupas espirito escolar

Roupas com gráficos ou textos impróprios (sem referência a palavrões, violência,

drogas, álcool, tabaco ou linguagem ofensiva)

Sapatos de uniformes padrão Roupas transparentes

Suéteres com capuz pode ser usado, mas

os capuzes devem permanecer fora da

cabeça o tempo todo

Chapéus de qualquer tipo

Sapatos abertos, sandálias ou slides

Instruções do logotipo ACS-Iron:
O logotipo só pode ser aplicado em 100% algodão, 100%  de poliéster ou
mistura de poliéster / algodão

Ferro de aquecimento com vapor

Coloque o logotipo na roupa no lado esquerdo superior da roupa - Veja a
imagem

Certifique-se de ler o seguinte antes de iniciar as próximas etapas
1. Aqueça a área onde você aplicará o logotipo.
2. Coloque o ferro na transferência na roupa - a parte de
3. Para proteger a roupa, pois você precisa aplicar calor por um tempo para garantir que o logotipo adere à peça,

coloque outra peça de material sobre o logotipo para evitar queimar/queimar o material.
4. Coloque o ferro quente no papel branco firmemente e pressione / ponha o ferro em cima por pelo menos 35-45

segundos. Poliéster requer menos tempo devido ao fato de que o ferro vai deixar uma marca.
5. Remova o revestimento branco enquanto estiver quente - não deixe esfriar
6. Vire a roupa na área onde foi aplicado do logo e volte a por o ferro. Isso ajudará a colar o logotipo à roupa.

Os logotipos devem ser aplicados aos tops usados no prédio durante o dia escolar, que incluem camisetas, camisetas
para ginástica / PE no ensino fundamental e médio, moletons, vestidos de camisa e moletons

Atlantis não se responsabiliza por roupas danificadas devido à aplicação do Iron on Logo.


