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Itapecerica da Serra, 21 de março de 2022. 

 

MEMORANDO CIRCULAR Nº 021/2022 

“A cidade com a qual sonhamos passa pela escola.” 

 

Aos Diretores das Unidades Escolares 

Assunto: Uniforme Escolar 

 

A Direção da Unidade Escolar deverá proceder com a chamada dos responsáveis 

para a escolha do tamanho dos itens que compõem o uniforme escolar dos alunos 

regularmente matriculados, bem como atentar-se às orientações para a correta planificação 

dos dados: 

 

• Confeccionar um documento por sala conforme modelo recebido. O campo “Nome 
Completo do Aluno” será preenchido de acordo com a Lista Oficial – SED. 
 

• No momento da Reunião / Chamada dos Pais convocada pela U.E., onde o 
responsável terá a oportunidade de ver o uniforme em tamanho real, o mesmo 
deverá ir até o professor de sala, que estará com o documento em mãos. O professor 
assinalará no campo “Tamanho do Uniforme” a medida que o responsável indicar; 
no campo “Numeração do Tênis”, deverá preencher com a numeração que o 
responsável informar e, no campo “Assinatura do Responsável”, o próprio 
responsável deverá colocar o seu nome, após confirmar os dados informados. 

 

• Os responsáveis que não comparecerem à Reunião / Chamada deverão ser 
convocados para o preenchimento do documento, de modo a não comprometer o 
envio da planilha no prazo. 
 

• Após o preenchimento de todos os documentos, a U.E. deverá transferir os dados 
colhidos para a planilha de Excel, “Tabulação Uniforme”, que será disponibilizada 
por e-mail. Assim que a planilha estiver finalizada, deverá ser encaminhada para o 
e-mail: simone.zabeu@itapecerica.sp.gov.br. 
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• O documento, assinado pelo responsável, ficará arquivado na U.E. Dessa maneira, 
diante de eventuais divergências referentes ao tamanho indicado/recebido, poderá 
ser consultado. 
 

• 21/03/2022 a 01/04/2022 é o período para a realização da Reunião / Chamada de 
Pais e entrega da planilha em Excel por e-mail. 
 

• Hoje, segunda-feira, 21/03/2022, todas as U.E.’s receberão as amostras dos 
uniformes, com exceção da meia (por ser tamanho único) e do tênis, cuja numeração 
inicia a partir do Nº 25. 

 

ITEM QUANTIDADE POR ITEM 
TAMANHOS DISPONÍVEIS 

PARA ESCOLHA 

JAQUETA 1 

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, 

M, G e GG 

CALÇA ESCOLAR 1 

BERMUDA UNISSEX 1 

CAMISETA ESCOLAR MANGA 

CURTA 
3 

BLUSA ESCOLAR 1 

 

MEIA ESCOLAR 3 PARES TAMANHO ÚNICO 

 

TÊNIS ESCOLAR 1 PAR 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 

 

 

 

 

 

 

Keli Patrícia de A. Lopes 

Departamento de Educação Infantil 

Cleonice Madalena Pereira 

Departamento de Ensino Fundamental 
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Cícera Alessandra de O. Castanha 

Departamento de Educação Especial 

Raphael Nunes Marques 

Assessor Especial 

 

 

Márcio Bezerra Carvalho 

Secretário de Educação 
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