
 

 

 

 
Data: 01/04/2019   Memorando: 022  

De: Direção    Para: Pais e alunos – 9º ano. 

Prezados, Pais ou Responsáveis. 
 

Em reunião administrativa foram definidos os seguintes regulamentos para o “Trote 
2019”, do 9º Ano do Ensino Fundamental. 
 

1º - Só será permitida a participação mediante apresentação do Termo de Ciência e 
Responsabilidade abaixo, assinado pelo responsável. 
2º - Nesse dia, o aluno deverá trajar roupa adequada, conforme constam os itens 33 
e 84 do Código Disciplinar págs. 79 e 81, transcritos abaixo: 
 

Código 33; “Trajar-se dentro dos moldes de vestir-se adotado pela Instituição, em 
casos em que não for exigido o uniforme, sendo vedado o uso de vestidos ou blusas 
de alcinha, mini blusas, minissaias, roupas transparentes ou calças compridas 
demasiadamente apertadas”; 
 

Código - 84 “É vedado ao aluno usar joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, 
colares, pulseiras; além de tatuagens, trajes inadequados e maquiagem exagerada e 
esmaltes de cores fortes, bem como, utilizar cortes de cabelo exóticos e extravagantes 
ou uso de cabelos compridos pelos alunos do sexo masculino, dentro da instituição, 
ou fora dela quando em atividade de saída oficial: 
 

3º - O trote não deverá alterar o andamento das aulas. 
4º- Será permitido tirar fotos somente no horário do intervalo, de forma que não 
exponha negativamente a instituição, nem os amigos. 
5º - Não será permitido trajar roupas do sexo oposto. 
6º - Os temas deverão estar de acordo com a Filosofia da Instituição. 
7º - O aluno deverá trazer o uniforme para ser usado no caso de traje inadequado. 
 
Obs.: O não cumprimento das regras poderá acarretar o cancelamento do trote para 
o aluno ou para a turma. O primeiro trote acontecerá no dia 05/04/2019, com o tema 
(TROPICAL). Os demais trotes serão sempre na última sexta-feira do mês com temas 
já pré-definidos pela turma. 

................................................................................................................. 
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________________________________, responsável 

pelo aluno (a) _____________________________________________, venho 

confirmar que estou ciente das regras dos “Trotes“ dos alunos do 9º Ano do Ensino 

Fundamental de 2019. 

Votuporanga, _____de ______________ de 2019. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Responsável 


