CÓDIGO DE VESTIMENTA E PROCEDIMENTOS DE
SEGURANÇA PARA O ANO ESCOLAR DE 2019
CÓDIGO DE VESTIMENTA:
•
•
•
•
•

CAMISAS: Somente uniforme da Eagles ou camisa polo de uma só cor (caso esta
possua emblema/logotipo, o mesmo deverá ser pequeno)
BLUSAS DE FRIO: Somente uniforme da Eagles ou blusa/casaco de uma só cor
CALÇAS: Moleton, calça jeans (lisa, sem rasgos, sem buracos) ou calça de sarja
SHORTS: Bermuda de moleton, jeans, sarja ou estilo bermuda de jogar futebol (todas
no máximo 5 centímetros acima do joelho)
Educação Física: Camiseta inteira cinza e shorts inteiro preto ou uniforme de Educação
Física da Eagles Landing (obrigatório calçado esportivo)

NÃO É PERMITIDO:
•
•
•
•

Legging ou qualquer outro tipo de calça justa ou apertada
Roupas com rasgos ou buracos
Sapatos abertos ou que mostre os dedos
Nenhuma peça de roupa que contenha escrita, logotipo ou desenho grande - marcas
ou logotipos pequenos somente até 1 inch por 2 inches (2,54 cm por 5,08 cm)

Todas as roupas devem servir corretamente.
Roupas apertadas e/ou reveladoras não serão permitidas!
Roupas que apresentam uma distração ou são consideradas inadequadas
resultarão em uma violação código de vestimenta que será corrigida imediatamente.

CRACHÁS E CORDÕES PARA CRACHÁS: Os alunos têm que utilizar crachás anexados aos seus
respectivos cordões durante todo o tempo. Os cordões serão codificados por cor e série e
serão vendidos no dia do Open House.
Preço: US$ 5,00 cada

ADESIVO PARA VEÍCULO ELMS: Os pais/responsáveis devem exibir um adesivo ELMS dentro da
janela de seus carros.
Preço: US$ 5,00 cada

• O aluno que entrar após 9:45 da manhã necessitará da presença dos pais/responsáveis no
escritório principal.
• As Notificações de Atrasos serão dadas para chegadas tardias pela manhã e também para
mudanças de classe.
• Celulares, fones de ouvido e dispositivos eletrônicos devem permanecer guardados durante o
todo o horário escolar.

Se você já possui algum outro Uniforme da Eagles dos anos anteriores,
você poderá utilizar ele este ano também.
Proteja o Ninho!

