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Regulamenta o uso do uniforme flexibilizado no retorno das a vidades presenciais híbridas,

graduais e seguras no contexto do estado de emergência de saúde pública decorrente da

pandemia de Covid-19, no âmbito do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.

O Diretor Geral do Campus Realengo II do Colégio Pedro II, no uso de suas atribuições legais, nomeado pela Portaria nº

3.744, publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de dezembro de 2017, e de acordo com a Portaria 806 de 22 de

março de 2016 e suas alterações, e considerando

- a Portaria nº 2.449/2016 do Colégio Pedro II, que regulamenta o padrão de uniforme da Educação Básica, Integrada e

PROEJA;

- a RESOLUÇÃO Nº 182/2021, sobre Protocolo Emergencial do Colégio Pedro II;

- a Portaria nº 2.151/2021, que define orientações quanto ao retorno gradual e seguro às a vidades presenciais no

âmbito do Colégio Pedro II;

- o comunicado da Pró Reitoria de Ensino (PROEN), sobre participação nas aulas presenciais; e

- o Protocolo de Acesso ao Campus Ampliado.

RESOLVERESOLVE

Art. 1º - Estabelecer regulamento para os critérios de flexibilização do uso do uniforme do Colégio Pedro II, nas

dependências do Campus Realengo II, no período de 22 de novembro de 2021 até 23 de dezembro de 2021, do retorno

presencial gradual, híbrido e escalonado.

Art. 2º - O uso do uniforme completo será exigido para todo o corpo discente ingresso até o ano de 2020, conforme

normativas do Colégio Pedro II, a partir do primeiro dia de retorno.

Parágrafo Único. caso não seja possível atender à exigência, o(a) discente poderá adotar os critérios

flexibilizados desta Portaria, desde que o(a) responsável envie jus fica va para o não atendimento, que

deverá ser apresentada na entrada do campus conforme o dia da atividade presencial do(a) estudante.

Art. 3º - Os(as) estudantes que ingressaram a par r do ano de 2021 e não adquiriram o uniforme completo, deverão

adotar os seguintes critérios de flexibilização para acessar ao Campus:

I – Calça jeans em tom escuro, preferencialmente na cor azul-marinho, sem adereços ou pinturas/imagens, sem rasgos,

bainhas desfiadas ou desbotados;

II – Camisa de Educação Física, com emblema do Colégio Pedro II, ou blusa totalmente branca de gola fechada e manga,

ou camisa social branca lisa, sem transparência.

III – Meias lisas, preferencialmente branca ou preta;

IV – Tênis liso nas cores banco, preto ou azul-marinho, podendo o solado ser totalmente branco;

V – Casacos lisos, sem adereços ou pinturas/imagens, nas cores branco, preto, cinza ou azul-marinho.

Art. 4º - Não será permitido o acesso ao campus de estudantes trajando:

I – Saias que não sejam a específica do uniforme;

II – Qualquer tipo de Bermudas ou shorts, inclusive de educação física;

III – Calças ou camisas com alusão a times ou clubes esportivos ou associações desportivas;

IV – sandálias, chinelos ou qualquer situação diferente do apresentado no Artigo 3º;
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