
 

 

Graus K-8 
Todos os uniformes DEVEM ser adquiridos na 

Donnelly's 
Calças, Shorts, Skorts, Camisas, Suéteres, Coletes e  

Uniformes de ginástica (calças de moletom e camisas 
de moletom). 

Graus 9-12 
Todos os uniformes, calças e tops 
DEVE ser comprado na Donnelly's 

Os shorts, saias, skorts e calças azul Marinho ou castanho claro devem 
ter uma bainha acabada. Todos os uniformes devem estar em condições 
aceitáveis, sem rasgos, rasgos ou orifícios. Os uniformes devem ser 
usados e com cinto na cintura natural. Os cintos devem ser azul marinho, 
azul, preto ou marrom - sem pregos, miçangas ou decorações. Shorts, 
saias, skorts e jumpers não devem estar mais do que duas polegadas 
acima ou abaixo do joelho. 

O K-1 tem a opção de usar calças com cintura elástica - sem cinto. 

Shorts cinza sólido (meninos), calças (meninas / meninos) ou saias xadrez 
ou cinza sólidas (meninas) devem ter uma bainha pronta. Todos os 
uniformes devem estar em condições aceitáveis, sem rasgos, rasgos ou 
orifícios. Os uniformes devem ser usados e com cinto na cintura natural. Os 
cintos devem ser azul marinho, azul, preto ou marrom - sem pregos, 
miçangas ou decorações. Shorts, saias, skorts não devem ter mais que 
duas polegadas acima ou abaixo do joelho. 

Tops: Deve ser branco ou azul claro e ter um colar. Os alunos podem usar 
camisas pólo ou blusas com seus jumpers. Todas as camisas devem ser 
dobradas. As camisas terão as insígnias da escola, mas nenhum outro 
design é permitido. 

Tops: Deve ser branco, azul claro ou azul marinho. Abotoe a manga curta 
ou longa com o logotipo ACS HS à direita. Todas as camisas devem ser 
dobradas. As camisas terão as insígnias da escola, mas nenhum outro 
design é permitido. 

Tops de espírito escolar: Os tops são permitidos a qualquer momento e 
devem ser usados com as calç𝑎𝑠 𝑑o uniforme. 

Uniformes De Ginástica: As calças de moletom da Marinha / camisolas 
da Marinha devem ser compradas da empresa de uniformes e as calças 
de moletom da academia devem ser usadas apenas nos dias de 
academia. Os alunos vestem suas roupas de ginástica para a escola. 
Eles não mudam. 

Uniformes De Ginástica: As roupas devem ser apropriadas para a 
escola. Os alunos são obrigados a mudar para a classe. Tênis são um 
requisito. 

Sapatos:Devem ser fechados e presos / amarrados corretamente. Meias 
devem ser usadas. Os saltos não devem ultrapassar 1 ”. Todos os sapatos 
têm uma sola de borracha. Os cadarços dos sapatos devem ter 
comprimento normal e estar devidamente amarrados. Sapatos com rodas 
ou luzes não são permitidos. Sem sapatos de sola macia. 

Meias: Só são permitidas meias, calças justas ou leggings brancas 
sólidas, azuis marinho ou pretas sólidas. 

Sapatos: Devem ser fechados e presos / amarrados corretamente. Meias 
devem ser usadas. Os saltos não devem ultrapassar 1 ”. Todos os sapatos 
têm uma sola de borracha. Os cadarços dos sapatos devem ter 
comprimento normal e estar devidamente amarrados. Sapatos com rodas 
ou luzes não são permitidos. 

Meias: Só são permitidas meias, calças justas ou leggings em branco 
sólido, azul marinho, preto sólido ou cinza sólido. 

Suéteres azul marinho, coletes, coletes de lã ou moletom azul marinho 
(sem capuz) com o logotipo da ACS podem ser usados sobre o uniforme 
adequado, que inclui um cinto ou o moletom azul marinho - sem capuz / 
capuz. Não são permitidos outros suéteres ou moletons durante o dia 
escolar. 

Suéter uniforme opcional ou colete de suéter uniforme (azul marinho com 
listras brancas), bem como suéter azul marinho ou cinza com o logotipo 
ACS HS. Não são permitidos outros suéteres ou moletons durante o dia 
escolar. 

Chapéus, bonés ou óculos de sol não podem ser usados no prédio. Chapéus, bonés ou óculos de sol não podem ser usados no prédio. 

Roupas de baixo nunca devem ser visíveis. Somente camisas brancas ou 
azuis devem ser usadas sob camisas uniformes. Sem corte de cor e sem 
gráficos / texto visíveis. 

Roupas de baixo nunca devem ser visíveis. Camisas brancas, cinza ou azul 
devem ser usadas sob camisas uniformes. Sem corte de cor, sem gráficos 
/ texto visíveis. 

Casacos e jaquetas só podem ser usados abertos no prédio enquanto o 
aluno(a) caminha para uma atividade ao ar livre. Nenhum casaco de lã é 
aceitável em ambientes fechados, com exceção dos casacos de lã ACS. 

Casacos e jaquetas só podem ser usados abertos no prédio enquanto o 
aluno(a) caminha para uma atividade ao ar livre. Nenhum casaco de lã é 
aceitável em ambientes fechados, com exceção dos casacos de lã ACS. 
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Os alunos que não cumprirem os regulamentos do uniforme estarão sujeitos a ações disciplinares e será 

necessária uma possível reunião com os pais. A roupa não deve ter rasgões, rasgos ou buracos. 
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Não são permitidos trajes / acessórios (piercings, brincos grandes etc.) que 
causem uma perturbação no ambiente de aprendizado ou que sejam uma 
preocupação de segurança. Eles devem ser removidos por segurança 
durante o dia escolar. Não há bandanas, nenhum cabelo envolve gravatas, 
durags e nada que amarre ou dê nós. Não há faixas de cabeça de grandes 
dimensões. 

Não são permitidos trajes / acessórios (piercings, brincos grandes etc.) que 
causem uma perturbação no ambiente de aprendizado ou que sejam uma 
preocupação de segurança. Eles devem ser removidos por segurança 
durante o dia escolar. Não há bandanas, nenhum cabelo envolve gravatas, 
durags e nada que amarre ou dê nós. Não há faixas de cabeça de grandes 
dimensões. 

Dias de vestir-se à vontade–Os alunos devem seguir o regulamento de 
uniforme do dia de vestir à vontade de acordo com os folhetos do dia de 
vestir. 

Dias de vestir-se à vontade  - Os alunos devem seguir o regulamento do 
dia de vestir-se à vontade. Nenhuma roupa com rasgóes ou buracos. Sem 
leggings, jeggings. Sem camisas curtas, sem mangas, tanque ou 
espaguete. Nenhum gráfico ou texto inapropriado. Sem moletom com 
capuz. 

● Primeira e Segunda Ofensa: Discussão entre professor e aluno 
usando o visual uniforme como referência 

● Terceira ofensa: E-mail ou telefonema aos pais / responsáveis 
● Quarta Ofensa: Encaminhamento ao escritório para apoio e / 

ou conseqüência da família 

Os alunos que não cumprirem a política uniforme estarão 

sujeitos a ações disciplinares e será necessária uma 

possível reunião dos pais. 
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