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NOTA INFORMATIVA 

 

A Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE) vem através desta nota informar a todos 

os discentes, pais e responsáveis, sobre a aquisição e uso do uniforme escolar oficial nas 

dependências do IF Baiano Campus Xique-Xique. 

O uso do uniforme tem por objetivo, garantir a segurança e identificação dos discentes, 

além de evitar possíveis práticas discriminatórias à medida que todos estarão trajados 

com o uniforme oficial e/ou padronizado, como reza o Art.39° do Regimento 

Disciplinar Discente do IF Baiano (Resolução 25 de 24 de novembro de 2015). 

O uso do uniforme é obrigatório para os alunos matriculados nos cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, e é composto por: 

1- Camisa com mangas, padrão da instituição; 

2- Calçado fechado (sapato, sapatilha, tênis ou bota); 

3- Calça jeans; 

4- Camiseta sem manga, padrão da instituição para prática de educação física; 

5- Bermuda padrão, para prática de educação física. 

 

Na impossibilidade de uso do fardamento padrão por questões religiosas ou de outra 

ordem, o discente e/ou pais e responsáveis deverão procurar a Coordenação de Assuntos 

Estudantis para possíveis orientações. 

O fardamento que deverá ser utilizado durante o ano civil de 2022, está disponível na 

loja Val Uniformes, localizada na Praça Dom Máximo, 432, Centro, Xique-Xique. 

Os estudantes que assim desejarem, poderão durante a prática de educação física, 

utilizar a camiseta sem mangas oficial por cima de uma outra camisa com mangas, 

desde que esta possibilite movimentos próprios de atividades físicas. Fica liberado o uso 

de legging nas cores, preta e azul escuro, em substituição a bermuda oficial.  

Para os estudantes que não conseguirem adquirir o fardamento antes do dia 14/03/2022, 

data correspondente ao retorno das atividades pedagógicas presenciais, fica liberado o 

uso de camisas com mangas não oficiais, desde que estas não possuam frases ou 

imagens ofensivas e discriminatórias. Para prática de educação física ficam liberados, o 

uso de camiseta sem mangas não decotadas, e bermuda na altura do joelho ou legging.  

O prazo para que todos os estudantes estejam devidamente uniformizados é, 

31/03/2022.  

 

Enquanto isso, permanecemos com nossos meios de contato abertos e disponíveis para 

atendê-los e esclarecer possíveis dúvidas. 

 

 

 

Xique-Xique, 09 de março de 2022 

 

 


