
 
Salvador,  15 de fevereiro de 2019. 

 
 

Ref. Uniforme Escolar/ Atividades Esportivas  

Prezados pais e responsáveis, 

Conforme informações apresentadas no momento da matrícula, o uniforme escolar é de uso diário e 
obrigatório em todas as atividades escolares, inclusive no turno oposto para realização das atividades 
esportivas, visando a manutenção da organização do espaço interno e a identificação do aluno em suas 
diversas atividades no ambiente escolar. Desta forma, solicitamos a parceria da família no sentido de 
observar o uso correto do uniforme para cada momento e modalidade esportiva, conforme informações 
abaixo: 

USO DIÁRIO: 
• Camisa e bermuda padronizadas do Colégio Omega;  
• Calça jeans azul ou preta;  
• Tênis/Meias. 
Uniforme da Educação Física: (turno normal de aula): Camisa e bermuda padronizadas do Colégio 

Omega (uso exclusivo e obrigatório no horário das aulas da disciplina). 

Não será permitido o uso de sandália, calça com rasgos ou estampas, legging, ou shorts não 
padronizados do Colégio.  

ESPORTES EXTRAS / TEATRO: NO TURNO POSTO 
NATAÇÃO: maiô/sunga/touca (óculos e touca obrigatórios)  
FUTSAL: conjunto p/ futsal 
DANÇA: conjunto p/ dança 
ACADEMIA: Uniforme  de Educação Física e tênis  
TEATRO: Camisa padronizada do Colégio Omega 
 
O uniforme padronizado do Colégio Omega para atividade esportiva extra, deverá ser adquirido por 

encomenda na recepção do colégio. 
 
A data limite para frequência às atividades esportivas extras sem o uniforme será até 11/03/2019. A 

partir desta data, em caso de não uso do uniforme, o Colégio entrará em contato com a família para 
notificar o fato, visando a resolução da situação.  

Esclarecemos que o toldo da piscina não poderá ser levantado durante as aulas, como vem sendo 
solicitado pelos pais, uma vez que o fechamento é imprescindível  para a manutenção do  aquecimento da 
piscina na temperatura ideal. Mais uma vez pedimos a colaboração dos responsáveis no sentido de não 
permanecer na área dos esportes, conforme já foi solicitado no informativo com os horários, pois alguns 
familiares  tem  interferido no desenvolvimento das aulas. A família deve encaminhar o aluno e aguardar o 
final da atividade no pátio da recepção.  

Contamos com a colaboração da família e nos colocamos a disposição.  
 
Atenciosamente, 
Supervisão de Esportes  
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