
Legislação - Trechos selecionados

Tipo Título Trechos selecionados

Ato

Atos da Administração Federal I - Atos da Administração Federal
7 - Noticia-se que as caixas escolares dos estabelecimentos de ensino da Paraíba vão iniciar a distribuição de uniformes para os 
alunos pobres.

Aviso

Aviso nº 49-G-2 do Ministério da 
Aeronáutica

I - Atos da Administração Federal 
19- É publicado o aviso número 49 - G - 2, de 17-6-948, do Ministério da Aeronáutica, que aprova o uniforme para os alunos da 
Escola de Especialistas de Aeronáutica.

Aviso nº 665 do Ministério da Guerra 12 - É publicado o Aviso nº 665, de 10-10-951,  do Ministro da Guerra, que autoriza o uso do distintivo "Brasil" no uniforme dos 
oficiais brasileiros que freqüentam cursos em escolas estrangeiras.
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Aviso nº 752 da Administração Federal I - Atos da Administração Federal
19 - É publicado o Aviso nº 752, de 23-11-950, do Ministro da Guerra, que substitui uniformes dos cadetes.

Circular

Circular nº 10 do Delegado Regional de 
Ensino de São Paulo

Estando o Governo interessado em instituir, effectivamente, nas escolas primarias, a educação physica e havendo necessidade, 
para isso de incentivar-se a habilitação de instructores, peço a V. S. que convide professores e professoras da sua região, que 
desejem vir fazer, na Capital,  no Departamento de Educação Physica, um curso de 2 meses, nas seguintes condições :
5) as aulas serão, na quase totalidade, de caracter pratico, devendo os candidatos usar uniformes apropriados (calção e camisa 
esporte, para os professores; calção e blusa, para as professoras); (p. 76)

Circular nº 39 do Departamento de 
Educação

Senhor Delegado Regional do Ensino
Desejando este Departamento realizar, em 7 de setembro, próximo, uma demonstração de educação física nas escolas primárias e 
secundárias do Estado, públicas ou particulares, conforme instruções publicadas a 13 de março, 9 de abril e 19 de maio, p.p., no 
'Diário Oficial', solicito de V. S. as necessárias providências, no sentido de serem ativados, com o máximo empenho, os trabalhos 
preparatórios para a execução dêsse certame, do qual deverá participar o maior número possível de alunos.
(...)
É aconselhável que os professores encarregados do ensino de educação física, quer os especializados quer os de emergência, e os 
instrutores de escotismo, compareçam a essas reuniões, com vestuário apropriado, para receberem as aulas práticas. (p. 68)

Comunicado
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Comunicado da Associação Brasileira 
de Educação / nº 55 - Educação 
Sanitária

Este Comunicado da Associação Brasileira de Educação aborda a importância da Educação Sanitária nas escolas brasileiras,e 
também informa que esta tem sido ministrada a pouco tempo. Antes desta disciplina fazer parte do programa escolar, nada era 
ensinado sobre a defesa da saúde pela higiene. "Algumas noções - muito poucas - de hygiene pessoal, era tudo quanto se 
ministrava á infância em nossos educandários  de instrução primaria como ensinamentos sanitários úteis. A hygienização do lar, do 
vestuário, da alimentação, da enfermagem, da vida urbana e rural nos seus vários aspectos, a não ser excepcionalmente, devido a 
uma concepção pessoal do mestre, não era objeto de ensino". (p. 186) O comunicado acusa os "mestres  de roça" por inculcarem 
nas crianças superstições e crendices populares "(...) deixando-os não só desarmados, mas até mais vulneráveis, na luta que com o 
auxílio da hygiene deve o homem travar victoriosamente com os perigos que de todos os lados lhe ameaçam a integridade da 
saude". (p. 186) 
Este documento afirma que a situação tem melhorado devido a vários professores estarem ministrando, atualmente, noções de 
higiene às crianças porém este ensino "não é sufficiente para dominar a influência do lar deseducado". (p. 186) Para reverter a 
situação, o Poder Público está realizando uma campanha que tem por objetivo a "criação de uma mentalidade social propicia a boa 
hygienização dos individuos e das collectividades". (p. 186) Esta campanha acontece por meio de conferências, rádio-palestras e 
publicações sobre o tema em periódicos. O responsável pelos artigos e panfletos distribuídos às pessoas é o Dr. Sebastião Barroso, 
que possui uma coleção de trabalhos sobre higiene, localizados na "Biblioteca Popular de Hygiene" da Companhia Melhoramentos 
de São Paulo. Entre os títulos dos livros está : "A casa e a saude , A alimentação e a saude, O asseio do nosso corpo, O vestuário e 
a saude". (p. 187)  O comunicado termina com as seguintes palavras : "Ao operoso e humanitário sanitarista" (Dr. Barroso) "a 
Associação Brasileira de Educação" leva a expressão de seu apreço e do seu applauso, fazendo votos por que os seus preciosos 
ensinamentos penetrem em todos os lares brasileiros e se fixem em todos os espíritos, para o bem de cada um e de todos". (p. 187)

Comunicado do Serviço de Instituições 
Auxiliares do Departamento de 
Educação de São Paulo

Caixas Escolares
A contribuição mensal pelos pais dos escolares menos necessitados, em favos dos mais necessitados, é hoje um dever nas escolas 
públicas do Estado em face do artigo 130 da Constituição Federal. (...) A renda das caixas escolares se destina única e 
exclusivamente a meios de assistência material ao escolar - roupa, livros, sopa escolar e lanche, calçado, óculos, remédios e em 
certos casos assistência dentárias suplementar à dada pelo Estado. (...) Os pais das crianças que, felizes, têm ao menos alimento 
suficiente e meios de ainda receber algum conforto, por certo hão de se condoer daquelas que, em número prodigioso, opiladas e 
maleitosas no litoral e no 'hinterland', muitas vezes famintas em todos os centros, raramente obtêm uma refeição suculenta, um 
sapatinho melhor, um apetrecho de higiene individual, uma roupa nova, um óculo necessário, um medicamento exigido. (...) Auxiliar 
a elevação do nível dos escolares pobres é, para os pais, concorrer que o meio principal da formação intelectual, moral, cívica e 
física de seus próprios filhos seja melhorado, com evidentes vantagens para todas as crianças, que constituem esse meio. (p. 180)
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Comunicado nº 19 da Diretoria Geral do 
Ensino de São Paulo

A Diretoria Geral do Ensino recomenda que tôdas as autoridades escolares que cumpram e façam cumprir as seguintes instruções, 
que orientam o trabalho de inspeção e direção escolar.
2 - Cartão de visita (só para escolas isoladas)
h ) No verso figurem informações :
1 - Sôbre os alunos : aproveitamento, asseio, aspecto físico, etc ; (p. 224)

16 - Período de funcionamento das escolas
Para a organização dos horários escolares será observado o seguinte ;
1º) Revista de higiene, ginástica respiratória e canto, diariamente e no começo do ano letivo ; (p. 225)

20 - Pontos capitais de inspeção :
São pontos capitais de inspeção :
a) classes quanto possível homogêneas;
f) é ponto fundamental a educação sob o ponto de vista da higiene; (p. 226)

22 - Caixas escolares :
Com relação às Caixas Escolares exige-se :
5º - que a renda da Caixa Escolar só pode ser aplicada : no fornecimento de lanches, roupas, calçados, chapéus, remédios e 
material escolar . Qualquer outra aplicação dependerá de autorização especial do delegado da região, o qual será responsabilizado 
nos casos em que não haja motivo claro e justo para a autorização". (p. 227)

23 - Do material escolar
c) professores e diretores, constantemente preocupados com a cultura artística nas suas escolas, procurarão orienta-la também em 
proveito do nascer e crescer dessa consciência ;
d) praticando :
1) o asseio pessoal e dos objetos de uso;
2) o consumo e não o desperdício;
3) cada cousa num lugar e um lugar para cada cousa; (p. 227)

Decreto
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Código de Educação do Estado de São 
Paulo

Parte III - Da Educação Primária
Título III - Da Inspeção Escolar e suas Funções Technicas e Administrativas
Capítulo III - Dos inspectores escolares
Art. 315 - Incumbe ao inspector escolar :
2 - visitar os estabelecimentos que lhe forem distribuídos, e inspeccionando-os no que concerne á technica e á efficiencia do ensino, 
á idoneidade e assiduidade dos docentes, e á disciplina e hygiene dos alunos; (p. 60)

�Parte IV - Da Educação Profissional
�Título II - Dos Institutos Profissionaes
Capítulo I - Do Curso de Aperfeiçoamento
Secção I - De sua organização e fins
Art. 373 - As matérias do Curso de Aperfeiçoamento, no Instituto Profissional Feminino, são as seguintes :
b) Curso Profissional :
1 - corte e costura;
2 - roupas brancas, rendas e bordados;
3 - flores, chapéus e artes applicadas;
4 - desenho profissional e plástica;
5 - economia doméstica e puericultura. (p. 70 - 71)

Secção II - Do anno letivo, aulas e ensino
Art. 385 - As alumnas diplomadas pelo Curso de Aperfeiçoamento - nas secções de confecções e corte, roupas brancas, rendas e 
bordados, flores, chapéus e artes applicadas só poderão ter o título de mestre de Economia Doméstica e Puericultura, desde que 
tenham freqüentado, por oito meses, o curso doméstico. (p. 72)

Título V - Das escolas profisisonaes primarias
Capítulo I - De sua organização e de seus fins
Art. 476 - As escolas profissionaes primarias poderão ter qualquer dos cursos abaixo especificados e outros, a juízo do 
Departamento de Educação :
a) para as Escolas Femininas :
2- corte e confecções; (p. 81)

Título VII - Das Escolas Domésticas
Capítulo I - De sua finalidade e organização
Art. 499 - O ensino da Escola Domestica comprehenderá :
2 - Curso doméstico :
g) costura e confecções; (p. 86)

Título IX - Do Patronato Profissional para Orphãs
Art. 520 - O curso technico-profissional comprehende dois ramos :
1 - O primeiro ramo, Curso de Occupações Domesticas, destinado ao ensino das artes e technicas domesticas, comprehende :
a) confeccções e corte;
b) roupas brancas, rendas e bordados ;
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c) flores, chapéus, e artes applicadas;
d) copa e cozinha. (p. 88)

Decreto nº 1.266 Baixa novo Regimento para a Diretoria do Ensino Comercial
Regimento da Diretoria do Ensino Comercial
Cap. III – Da competência dos órgãos
Art. 10 – À Seção de Orientação e Assistência compete:
V – estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como os 
de aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos. (p. 212)

Decreto nº 17.698 Aprova a Consolidação mandada elaborar pelo decreto nº 17.211, de 13 de maio de 1947.
“Consolidação das leis e normas relativas ao Ensino”. (p. 85 – 283)
Título III – Da educação pré-primária
Capítulo I
Das escolas maternais
Art. 132 – Parágrafo 1º
As professoras de Escolas Maternais serão tiradas do quadro do magistério primário, dentre as professoras com quatrocentos dias, 
pelo menos, de efetivo exercício que tenham estudos especializados sobre educação infantil e curso regular de educadora sanitária 
feito no Instituto de Higiene. (p. 104 – 105)

Título IV – Da educação primária
Capítulo I – Da escola primária em geral
Secção I – Do caráter e finalidade da escola primária
Art. 147 – A escola primária, de espírito acentuadamente brasileiro, baseada em regime de vida social e de trabalho em cooperação, 
será organizada de maneira que possa:
(...)e) criar ambiente sadio em torno da criança, conduzindo-a pela educação física racional e pela formação de hábitos higiênicos, a 
plenitude de seu desenvolvimento corporal. (p. 108) 

Capítulo XIV
Disposições finais
Secção única – Disposições constitucionais e estatutárias
Art. 1.099 – Não haverá nas escolas nenhuma distinção por motivo de raça, nacionalidade, religião ou classe social.
Art. 1.100 – A legislação do ensino conterá medidas que facilitem a freqüência à mesma escola e promovam o convívio escolar de 
alunos de todas as origens e classes sociais, bem como a rápida assimilação do imigrante e de seus filhos. (p. 280 – 281)
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Decreto nº 20.302 "Aprova os Regimentos das Diretorias do Ensino Superior, Ensino Secundário, Ensino Comercial e Ensino Industrial, do Ministério 
da Educação e Saúde"    
Regimento da Diretoria do Ensino Secundário
Capítulo III - Da competência dos órgãos 
Art. 8º - À Secção de Orientação e Assistência compete :
V - Estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como os 
de aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos. (p. 370)
Regimento da Diretoria do Ensino Comercial 
           Cap. III - Da competência dos órgãos       
Art. 8º - À Secção de Orientação e Assistência compete :
V - Estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como os 
de aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos.  ( p . 374 )

Decreto nº 26.311 Dispõe sobre a criação, no Departamento de Ensino Profissional, da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, do “Fundo do 
Ensino Profissional”

Art. 1º - Fica criado, no Departamento de Ensino Profissional, da secretaria de Estado dos Negócios da Educação, o “Fundo do 
Ensino Profissional”.
Art. 2º - O “Fundo do Ensino Profissional” tem por finalidade fornecer recursos extraordinários ao ensino industrial oficial, a fim de 
iniciar, desenvolver ou aperfeiçoar, em caráter supletivo, as diversas atividades técnicas, pedagógicas, científicas ou administrativas, 
que caracterizam esse ramo do ensino, competindo-lhe:
(...)
XI – contribuir para a aquisição, em casos especiais, de uniformes, calçados, roupas de cama, mesa e banho e de medicamentos. 
(p. 226)

Decreto nº 27.584 I - Atos da Administração Federal     
30 - É publicado o Decreto número 27.584, de 14-12-949, que aprova o Plano de uniformes para as Escolas Preparatórias.
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Decreto nº 29.643 I - Atos da Administração Federal
27 - É publicado o Decreto número 29.643, de 7-6-951, que aprova o Plano de Uniformes para os alunos da Escola de Formação de 
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.

Decreto nº 3.016 II - Atos da Administração dos Estados e do Distrito Federal
25 - É publicado o Decreto nº 3.016, de 18-7-1944, do estado de Santa Catarina, que estabelece o novo modelo de uniforme para a 
seção feminina dos Institutos de Educação do Estado.

Decreto nº 3.590 Aprova o Regulamento do Ensino Primário e Normal do Estado do Rio Grande do Norte 
Capítulo VI
Da matrícula e organização das classes
Parágrafo único. A Caixa Escolar ou outras instituições congêneres, com a cooperação da Secretaria de Educação, concederá 
auxílio para o transporte de crianças sem recursos, residentes a mais de dois quilômetros da escola. Igual finalidade poderá ter o 
lucro obtido nas oficinas de artes industriais, além de outras como merenda, uniformes, excursões, etc. (p. 115)

Decreto nº 30.163 I - Atos da Administração Federal
19 - É publicado o Decreto nº 30.163, de 13-11-951, que aprova o Regulamento de Uniformes do Pessoal do Exército.
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Decreto nº 38.538 Aprova o Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo 

Título III 
Administração Escolar 
Capítulo I - Direção
Artigo 44 - Serão atribuições do Diretor, além do que se fixou no artigo anterior, 
mais as seguintes:
23) - determinar o tipo de uniforme a ser utilizado pelos alunos; (p.248)

Título XII 
Dos alunos 
Capítulo II - Regime Disciplinar dos Alunos
Artigo 89 - Ao aluno cabe zelar pelo bom nome do estabelecimento, honrando-o 
por sua conduta irrepreensível e pelo cumprimento dos deveres escolares, tais como:
3) - apresentar-se decentemente trajado e com asseio;4) - usar uniforme, quando adotado;
16) - submeter-se à autoridade do diretor e dos professores; onde quer que se 
encontre, quando uniformizado; (p.259)

Título XV
Disposições Gerais 
Capítulo Único
Artigo 123 - Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - O tipo de uniforme para as seções masculina e feminina constará de instruções a serem baixadas para cada 
estabelecimento, quanto à natureza e qualidade dos tecidos e outros elementos, de acordo com o que propuser a comissão 
nomeada pelo diretor e constituída, de preferência, pela professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, orientadores, pais 
e representantes dos alunos.
Parágrafo 2º - A alteração dos uniformes, quando necessária, só atingirá novos alunos e só poderá ser feita no começo do ano 
letivo.Parágrafo 3º - O uso de uniforme vincula disciplinarmente, mesmo fora do estabelecimento, os alunos aos dispositivos deste 
Regimento. (p. 263 - 264)
Artigo 130 - As disposições do presente Regimento Interno não se aplicam ao Instituto de Educação “Caetano de Campos” e 
Colégio Estadual de São Paulo. (p. 264)
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Decreto nº 39.334 Aprova o Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo   Título III
Administração Escolar
Capítulo I - Direção
Art. 44 – Serão atribuições do Diretor, além do que se fixou no artigo anterior, mais as seguintes: (...)
23) determinar o tipo de uniforme a ser utilizado pelos alunos; (p. 524)

Título X
Alunos
Capítulo II – Regime Disciplinar dos Alunos
Art. 87 - Ao aluno cabe zelar pelo bom nome do estabelecimento, honrando-o 
por sua conduta irrepreensível e pelo cumprimento dos deveres escolares, tais como:
3) - apresentar-se decentemente trajado e com asseio;
4) - usar uniforme, quando adotado;
16) - submeter-se à autoridade do diretor e dos professores; onde quer que se 
encontre, quando uniformizado; (p. 535)Título XIII
Disposições Gerais
Capítulo ÚnicoArt. 123 - Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, 
preferencialmente, os seguintes elementos: professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, Orientador Educacional, 
Professor Inspetor, representantes de pais e de alunos.
Parágrafo 2º - A alteração dos uniformes, quando necessária, só atingirá novos alunos e só poderá ser feita no começo do ano letivo.
Parágrafo 3º - O uso de uniforme vincula disciplinarmente, mesmo fora do estabelecimento, os alunos aos dispositivos deste 
Regimento. (p. 540)
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Decreto nº 45.159-A Aprova o Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo Artigo 1º - É aprovado o 
regimento interno dos estabelecimentos oficiais de ensino secundário e normal do Estado de São Paulo que a este acompanha.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Regimento Interno dos Estabelecimentos Oficiais de Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo
Título Segundo
Capítulo I
Da Administração Escolar
Artigo 57 – Compete ao diretor a administração do estabelecimento. Incumbe-lhe presidir a todas as atividades da escola e articular 
as suas relações com a vida social. São-lhe subordinados todos quantos trabalhem no estabelecimento.
Artigo 58 – É da sua competência:
v) deliberar sobre o tipo de uniforme a ser adotado pelos alunos dos cursos pré-primário, primário, secundário e normal, ouvindo o 
conselho de professores; (p. 208)Capítulo XI
Dos Inspetores de Alunos
Artigo 93 - Incumbe ao inspetor de alunos:
e) exigir o uso do uniforme;

Título Quarto
Capítulo I
Do Corpo Discente
Artigo 138 – O aluno deve zelar pelo bom nome do estabelecimento, honrando-o pelo comportamento e pela exação no 
cumprimento dos deveres escolares. Importa, assim:
c) apresentar-se com uniforme; (p. 223)Artigo 140 – Ao aluno que transgredir norma deste regimento será aplicada pelo diretor, 
conforme a gravidade da falta, uma das penalidades seguintes:
a)�admoestação verbal;
b)�repreensão por escrito;
c)�suspensão de até 8 dias;
d)�transferência compulsória;
e)�exclusão definitiva da escola. (p. 224)

Capítulo V
Disposições Gerais
Artigo 150 – Às solenidades de conclusão de curso e de formatura os alunos comparecerão trajando uniforme. (p. 225)
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Decreto nº 47.404 Aprova as Normas Regimentais dos estabelecimentos Estaduais de Ensino Secundário e Normal Artigo 1 – Ficam aprovadas as 
Normas Regimentais dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino Secundário e Normal, anexas a este Decreto.
Artigo 2 – Revogam-se as disposições em contrário e de modo expresso, o Regimento expedido pelo Decreto nº 45.159 – A (*), de 
19 de agosto de 1965.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Título IV
Do Corpo Discente
Capítulo 2
Do regime disciplinar dos alunos
Artigo 123 – Constituem deveres do aluno: 
3 – justificar sua ausência e trazer consigo a caderneta escolar e apresenta-la sempre que lhe for exigida;
6 – apresentar-se, com asseio, decentemente trajado ou usar uniforme, quando adotado; (p. 511)
Artigo 125 – Os alunos, pela inobservância dos deveres e das proibições fixadas nestas Normas Regimentais, estarão sujeitos às 
seguintes penalidades:
1 – admoestação verbal;
2 – repreensão escrita;
3 – suspensão de 6 dias;
4 – transferência compulsória;
5 – exclusão do estabelecimento. (p. 512)

Título V
Da direçãoArtigo 131 – São atribuições do diretor:
24 – determinar o tipo de uniformes a ser utilizado pelos alunos; (p. 514)

Capítulo XIII
Das disposições gerais
Artigo 196 – Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, 
preferencialmente, os seguintes elementos: professores de Artes Femininas, Economia Doméstica, Desenho, educação Física, 
Orientador Educacional, Professor Inspetor, representantes de pais e do corpo discente.
Parágrafo 2º - A substituição, modificação ou inclusão de novas peças no uniforme escolar, quando necessária, atingirá apenas 
novos alunos e só poderá ser feita no começo do ano letivo. (p. 525)
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Decreto nº 50.904 Regulamenta a Lei n. 9.701 (*), de 27 de janeiro de 1967, que dispõe sobre os tipos de uniformes para os alunos dos 
estabelecimentos oficiais de grau médio, bem como do curso primário

Artigo 1º - Ficam aprovados para uso dos alunos dos estabelecimentos oficiais de ensino médio e primário, os planos e padrões de 
uniformes, bem como de distintivos, cujas especificações são feitas nos anexos I, II, III, IV e V.
Artigo 2º - A uniformização completa dos alunos, mormente na escola primária, deverá ser alcançada após campanha de 
esclarecimentos e com a colaboração, quando necessária, das instituições auxiliares da escola.
Artigo 3º - As disposições deste decreto vigorarão pelo prazo de quatro (4) anos, a partir de 1969.
Parágrafo único. No ano de 1969, o uso dos uniformes será facultativo para os alunos do último ano dos diversos cursos.
Artigo 4º - As alterações de pormenores recomendadas pela prática, bem como instruções complementares, serão de competência 
da Secretaria da Educação.
Parágrafo 1o – Os casacos e japonas, o quanto possível, acompanharão a cor da malha dos agasalhos padronizados, ficando seu 
uso a critério de cada estabelecimento de ensino.
Parágrafo 2o – O blusão-distintivo, de uso comum nos estabelecimentos de ensino secundário, não fará parte do uniforme, sendo 
facultativo.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Roberto Costa de Abreu Sodré – Governador do Estado.

Anexo I
A – Curso Primário – Seção Feminina
Desenho e descrição dos uniformes

Constará de blusa, saia, agasalho, meias e sapatos.
Blusa: 
Cor: branca.
Tecido: Não transparente. Poderá ser usado qualquer tecido, de acordo com as condições climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�mangas curtas;
b)�abertura nas costuras laterais, com o devido acabamento, medindo cerca de 5 centímetros, a contar da barra;
c)�gola baixa arredondada com acabamento em ponta, ligeiramente afastada do pescoço;
d)�botões brancos, espaçados no máximo 7 centímetros, fechando-a na frente;
e)�bolso retangular, de aproximadamente 9 X 10 centímetros, colocado à direita, com o lado menor como base, e a 2 centímetros 
da barra da blusa, trazendo o distintivo do estabelecimento.
Nota: Será usada por fora da saia, caindo abaixo da cintura cerca de 10 centímetros.
Saia:
Cor: azul-marinho e branco.
Tecido: “pied-de-poule” formado de dois fios brancos e dois azul-marinho.
Modelo:
a)�corte “evasé”;
b)�prega macho bem funda, na parte central da frente, pespontada até 10 centímetros da cintura;
c)�cós liso, com detalhe de elásticos laterais, para ajustar a saia à cintura;
d)�comprimento total, de até 10 centímetros acima dos joelhos.
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Agasalho:
Cor única: azul-marinho.
Tecido: malha de qualquer tipo. Poderá ser confeccionada à máquina, à mão, em “tricot” etc., com fios grossos ou finos, atendendo 
às condições climáticas e econômicas.
Modelo: 
a)�decote redondo, sem gola;
b)�botões na frente;
c)�comprimento superior ao da blusa, devendo cobri-la.
Meias:
Cor: branca.
Tecido: qualquer, liso ou canelado, não podendo ser rendado.
Modelo: clássico de comprimento ¾.
Sapatos:
Cor: preta.
Modelo: colegial, tipo mocassim, com tira de apoio, sem fivelas ou enfeites.
Distintivo: será de formato redondo, com 7 centímetros de diâmetro, com fundo branco, tendo no centro, em vermelho, contornado 
de preto, o mapa do Estado de São Paulo. Em semicírculo, na parte superior, com letras de fôrma, simples, estará o nome do 
estabelecimento e, do mesmo modo, na parte inferior, o da cidade em que o estabelecimento se localiza. (p. 879)

Anexo II
B – Curso Primário – Seção Masculina
Desenho e descrição dos uniformes

Constará de camisa, calça, agasalho, meias e sapatos.
Camisa:
Cor: branca.
Tecido: não transparente. Poderá ser usado qualquer tecido, de acordo com as condições climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�mangas curtas;
b)�abertura nas costuras laterais, com o devido acabamento, medindo cerca de 5 centímetros a contar da barra;
c)�gola esporte, clássica;
d)�botões brancos, espaçados até 7 centímetros, fechando-a na frente; 
e)�bolso retangular, de aproximadamente 9 x 10 centímetros, colocado à direita, com o lado menor como base e a 2 centímetros da 
barra da camisa, trazendo o distintivo do estabelecimento.
Nota: Será usada por fora da calça, caindo abaixo da cintura cerca de 10 centímetros.
Calça: cor: azul-marinho.
Tecido: apropriado, durável, de cor firme, e que mantenha, ao máximo, as condições de “boa aparência”.
Modelo:
a)�cós liso, com detalhe de elástico na parte posterior para ajustar a calça à cintura;
b)�será curta ou comprida, atendendo ao desenvolvimento da criança.
Agasalho: cor única: azul-marinho.
Tecido: malha de qualquer tipo. Poderá ser confeccionada à máquina ou à mão, com fios grossos ou finos, atendendo às condições 
climáticas e econômicas.
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Modelo: 
a)�decote em V;
b)�fechado ou abotoado na frente;
c)�comprimento superior ao da camisa, devendo cobri-la.
Meias: cor branca.
Tecido: qualquer, liso ou canelado.
Modelo: clássico, sendo ¾ para acompanhar a calça curta.
Sapatos: cor preta.
Modelo: colegial, tipo mocassim, com tira de apoio, sem fivelas ou enfeites.
Distintivo: a ser colocado no bolso da camisa, único para todo o Curso Primário, contendo o desenho do mapa do Estado de São 
Paulo, tendo acima o nome do estabelecimento e abaixo o da cidade em que o mesmo se localiza. Será de formato redondo, com 7 
centímetros de diâmetro, com fundo branco. (p. 880)

Anexo III
C – Curso Secundário – 1º e 2º Ciclos – Seção Feminina
Desenho e descrição dos uniformes

Constará de blusa, saia, agasalho, meias e sapatos.
Blusa: cor branca.
Tecido: não transparente. Poderá ser usado qualquer tecido, de acordo com as condições climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�mangas curtas;
b)�gola baixa, arredondada com acabamento em ponta, ligeiramente afastada do pescoço;
c)�botões brancos, espaçados no máximo 7 centímetros, fechando-a na frente;
d)�bolso retangular, de aproximadamente 9 x 10 centímetros, colocado ao alto, à esquerda, com o lado menor como base e 
trazendo o distintivo do estabelecimento.
Nota: será usada por dentro da saia, devendo ser suficientemente longo para não sair com facilidade.
Saia: cor cinza-chumbo.
Tecido: apropriado, durável, de cor firme e que mantenha ao máximo as condições de boa aparência.
Modelo:
a)�corte “evasé”;
b)�prega macho bem funda, na parte central da frente, perspontada até 10 centímetros da cintura;
c)�cós de 3 a 4 centímetros de largura, com 4 passadores em “x”, localizados na metade da distância entre a prega e as costuras 
laterais, na parte anterior, e na mesma proporção na posterior. Pelos passadores será passado o cinto vermelho, com largura de 2 
½ a 3 ½ centímetros;
d)�fecho lateral (zíper ou botão);
e)�comprimento até 5 centímetros acima do joelho.
Agasalho: cor única: azul-marinho.
Tecido: malha de qualquer tipo. Poderá ser confeccionada à máquina ou à mão, em “tricot”, “crochet”, etc., com fios grossos ou 
finos, atendendo às condições climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�decote redondo, sem gola;
b)�botões na frente;
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c)�comprimento superior ao da blusa, devendo cobrí-la.
Meias: cor: branca.
Tecido: qualquer, liso ou canelado, não podendo ser rendado.
Modelo: clássico, de comprimento ¾.
Sapatos: cor: preta.
Modelo: colegial, tipo mocassim, com tira de apoio, sem fivelas ou enfeites.
Distintivos: manutenção dos atuais distintivos, já aprovados.

Anexo IV
D – Curso Secundário – 1º e 2º Ciclos – Seção Masculina
Desenho e descrição dos uniformes

Constará de camisa, calça, agasalho, meias e sapatos.
Camisa: cor: branca.
Tecido: não transparente. Poderá ser usado qualquer tecido, de acordo com as condições climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�mangas curtas;
b)�abertura nas costuras laterais, com o devido acabamento, medindo cerca de 5 centímetros, a contar da barra;
c)�gola esporte, clássica;
d)�botões brancos, espaçados até 7 centímetros, fechando-a na frente;
e)�bolso retangular, de aproximadamente 9 x 10 centímetros, colocado ao alto, à esquerda, com o lado menor como base e 
trazendo o distintivo do estabelecimento.
Nota: Será usada por fora da calça, caindo abaixo da cintura cerca de 10 centímetros.
Calça: cor: cinza-chumbo.
Tecido: apropriado, durável, de cor firme e que mantenha ao máximo as condições de “boa aparência”.
Modelo: calça de tipo comum.
Agasalho: cor única: azul-marinho.
Tecido: malha de qualquer tipo. Poderá ser confeccionada à máquina ou à mão, com fios grossos ou finos, atendendo às condições 
climáticas e econômicas.
Modelo:
a)�decote em “V”;
b)�fechado ou abotoado na frente;
c)�comprimento superior ao da camisa, devendo cobri-la.
Meias: cor: cinza-chumbo.
Tecido: qualquer, liso ou canelado.
Modelo: clássico.
Sapatos: cor: preta.
Modelo: colegial, tipo mocassim, com tira de apoio, sem fivelas ou enfeites.
Distintivos: manutenção dos atuais distintivos já aprovados.

Anexo V
E – Uniformes de Educação Física
Desenho e descrição dos uniformes
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Seção Feminina
Constará de blusa, calção, saia pregueada, meias e calçado tipo tênis.
Blusa: cor: branca.
Tecido: malha lisa ou canelada.
Modelo:
a)�mangas curtas;
b)�decote redondo com barra sanfonada.
Calção: cor: vermelha.
Tecido: não transparente.
Modelo: ligeiramente bufante, terá elástico na cintura e pernas.
Meias: cor: branca.
Tecido: qualquer, liso ou canelado.
Modelo: clássico.
Calçado: tipo: tênis.
Cor: branca.
Modelo: clássico, com sola de borracha.
Saia: cor branca.
Tecido: qualquer, não transparente.
Modelo: pregueado, toda a volta, do comprimento do calção.

Seção Masculina
Constará de camiseta, “short”, meias e calçado tipo tênis.
Camiseta: cor: branca.
Tecido: malha simples.
Modelo: regata.
“Short”: cor: branca.
Tecido: não transparente.
Modelo: clássico.
Calçado: tipo: tênis.
Cor: branca.
Modelo: clássico, com sola de borracha.
Meias: cor: branca.
Tecido: qualquer, liso ou canelado.
Modelo: clássico.
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Decreto nº 57.870 Institui o Programa Especial de Bolsas-de-Estudos para trabalhadores sindicalizados e seus dependentes.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 7, da Constituição, decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Especial de Bolsas-de-Estudo – PEBE – destinado a assegurar ensino médio através de bolsas-
de-estudo a estudantes carentes de recursos.
(...) Art. 3º - As bolsas-de-estudo suprirão o custeio das despesas essenciais à educação de nível médio (secundário, industrial, 
comercial, agrícola e normal) inclusive gastos com alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica e 
odontológica. 
(p. 152)  D. O. de 28/02/1966.

Decreto nº. 19.525-A Institui o Regimento Interno das Escolas Normais Oficiais do Estado

Regimento Interno das Escolas Normais do Estado

Do regime disciplinar dos alunos
Artigo 130 – É dever do aluno;
3 - apresentar-se decentemente trajado;
4 - usar, quando adotados, os uniformes escolares; (p. 145)Das disposições gerais
Artigo 161 – Haverá uniformes para a secção feminina nos cursos pré-normal e de formação profissional.
Parágrafo 1o – Os uniformes terão em vista a economia e a distinção do traje escolar, atento ao clima da localidade.
2o – Os uniformes constituirão, de preferência, em blusa branca e saia azul marinho.
3o – Os  modelos dos uniformes bem como a qualidade e natureza dos tecidos serão estabelecidos por uma comissão nomeada 
pelo diretor e constituída, de preferência, pelo professor-inspetor, pelos professores de trabalhos manuais e educação física, e pelos 
pais e representantes de alunos. (p. 150)

Decreto nº1266 "Baixa novo Regimento para a Diretoria do Ensino Comercial" 
Art. 10 - À seção de Orientação e Assistência compete:
(...)
V- Estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equipados ou reconhecidos, bem como os de 
aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos. (p.211-212)

Decreto-lei
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Decreto-lei nº 383 Veda a estrangeiros a atividade política no Brasil e dá outras providências.
2 - Segundo este decreto, as escolas e outros estabelecimentos educativos mantidos por estrangeiros ou brasileiros, e por 
sociedades de qualquer natureza, fim, nacionalidade ou domicílio estão proibidas de :
c) hastear, ostentar ou usar bandeiras, flâmulas ou estandartes, uniformes, distintivos, insígnias ou quaisquer símbolos de partido 
político estrangeiro ;
3 - Excetuam-se da proibição da letra 'c', as bandeiras que sejam reconhecidas como símbolos de nações estrangeiras.
4 - É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, beneficentes e de assistência, bem assim reunirem-se para 
comemorar suas datas nacionais ou acontecimentos de significação patriótica. 
5 - Aos estabelecimentos de ensino acima mencionados, fica reservado o direito ao uso do uniforme escolar e as reuniões para 
aulas e outros fins de ordem didática. (p. 134)

Lei

Anteprojeto da Lei da Comissão "Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional"
 Título I
Do direito à educação
Art. 1º - A educação é direito de todos, e será dada no lar e na escola.
Parágrafo único. O direito à educação será assegurado:
(...)
IV - pela gratuidade escolar, estabelecida desde já para o ensino primário oficial, e que se procurará ampliar aos graus ulteriores e 
as escolas privadas, através das seguintes medidas:
(...)
c) assistência aos alunos que dela necessitarem, sob a forma de fornecimento gratuito, ou por preço reduzido, de material escolar, 
vestuário, alimentação e  
serviços médicos e dentários ; (p. 132)

Página 19 de 36



Tipo Título Trechos selecionados

Diretrizes e Bases da Educação Nacional "Acompanhando a Tramitação do projeto no Parlamento, apresentamos o Substitutivo Nogueira da Gama e as emendas aprovadas 
no Senado Federal que determinaram sua devolução à Câmara dos Deputados".
I- Substitutivo Nogueira da Gama
Emenda substitutiva nº238, do Projeto de Lei nº13, de 1960, do Senado, e nº2.222-C, de 1957, da Câmara dos Deputados.
Dispõe sobre o Estatuto da Educação Nacional. 
O Congresso Nacional decreta:
(...)
Cap II
Do Direito à Educação
Art. 2º  A Educação é direito impostergável de todos e será dada no lar e na escola, sob a observância dos seguintes preceitos e 
garantias:
V- fornecimento gratuito de material escolar, vestuário, alimentação, serviços médicos e dentários aos alunos matriculados nas 
condições do inciso III deste artigo;
III- gratuidade para todos do ensino primário oficial extensível aos graus ulteriores para quantos provarem falta ou insuficiência de 
recursos; (p.96)
Cap. XIII
Dos recursos para o desenvolvimento do ensino.
Art. 74 - A aplicação dos recursos e do auxílio pecuniário previsto, respectivamente, nos artigos 169 e 171, parágrafo único da 
Constituição Federal, será regulada em Lei especial, cujo projeto o Governo Federal deverá enviar ao Congresso Nacional, dentro 
de noventa dias da entrada em vigor deste Estatuto com os estudos e a elaboração proposta pelo Conselho Nacional da Educação 
(...) (p.118).
Parágrafo 4º - Não se incluirá nas bolsas de ensino o auxílio que o poder público conceder a alunos sob a forma de alimentação , 
material escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será regulado em normas especiais. (119)
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Lei Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional

Projeto de Lei que acompanha a Exposição de Motivos
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Título I
Do direito à educação :
Artigo 1º - A Educação é direito de todos, e será dada no lar e na escola.
Parágrafo único . O direito à Educação será assegurado :
IV - pela gratuidade escolar, desde já estabelecida para o ensino primário oficial, e extensível aos graus ulteriores e às escolas 
privadas, mediante :
c) assistência aos alunos que dela necessitarem, sob a forma de fornecimento gratuito, ou a preço reduzido, de material escolar, 
vestuário, alimentação e serviços médicos e dentários ; (p. 29)

Relatório da Comissão 
Aprovado pelo Plenário ( Relator : Antônio Ferreira de Almeida Júnior)
"Ao lado da gratuidade 'passiva' que apenas faculta escolas, recomenda-se a instituição de uma gratuidade 'ativa', objetivada em 
medidas que removam os obstáculos mais comuns com que topam as crianças pobres em seu estudo : a falta de vestuário, o custo 
do material escolar, a subnutrição, a doença, o transporte escolar. Diz muito bem Teixeira da Freitas : a educação 'não será apenas 
gratuita, mas providencial'. Nos graus mais altos, quando a obrigação escolar já cessou e as aptidões já se tornaram evidentes, a 
gratuidade pode eventualmente tornar-se, além de ativa, também seletiva, pois toma a si estimular os estudiosos às especializações 
de interesse geral e permitir, às pessoas de capacidade superior, a continuação dos estudos onde melhor convenha". (p. 63 - 64)
VI - A Educação Primária
Gratuidade  a assistência - A gratuidade não consta deste Título, pois ficou regulada de maneira genérica no parágrafo único do 
artigo 1ª. Ela é total na escola pública primária, e deverá mesmo, segundo as necessidades individuais, ampliar-se por medidas de 
assistência, sob a forma de fornecimento de material escolar, vestuário, alimentação e serviço médico e dentário. Acentuou-se, já, o 
alcance excepcional destas últimas modalidades, e previu-se o efeito direto que terão sobre o valor biológico do homem brasileiro. 
(p. 72)

Anteprojeto de Lei que acompanha o relatório da comissão
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Título I
Do direito à Educação
Artigo 1º - A Educação é direito de todos, e será dada no lar e na escola.
Parágrafo único - O direito à educação será assegurado : 
IV - pela gratuidade escolar, estabelecida desde já para o ensino primário oficial, e que se procurará ampliar aos graus ulteriores e 
às escolas privadas, através das seguintes medidas :
c) assistência aos alunos que dela necessitarem sob a forma de fornecimento gratuito, ou por preço reduzido, de material escolar, 
vestuário, alimentação e serviços médicos e dentários; (p. 129)
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Lei nº 1.536 Regula o uso de uniformes, distintivos ou livros didáticos nos estabelecimentos de ensino mantidos pelo Estado e nos de ensino 
primário mantidos por particulares

Artigo 1o – A escolha, adoção, uso e mudança de uniformes, distintivos e livros didáticos nos estabelecimentos de ensino mantidos 
por particulares, regir-se-ão, a partir de 1o de fevereiro de 1952, pelo disposto nesta lei:
Artigo 2o – Os livros, nos curso de ensino médio e nos cursos primários, são de livre escolha dos professores de cada cadeira e da 
classe respectivamente, dentre os que atendam aos requisitos exigidos pela legislação vigente e pelos programas.
Artigo 3o – Os distintivos e os uniformes são de livre escolha da direção dos estabelecimentos, respeitadas as normas morais 
comuns e de acordo com o decoro didático e educacional.
Artigo 4o – Uma vez adotados os livros didáticos, distintivos, e uniformes em cada classe ou estabelecimento só poderão ser 
mudados após 4 (quatro) anos.
Parágrafo único – Em caso de necessidade do ensino, ou por motivo relevante, poderá o professor mudar os livros, e o diretor, os 
uniformes e distintivos, comunicando o fato à Secretaria da Educação e justificando-o.Artigo 5o – Qualquer mudança comum dos 
livros didáticos, distintivos ou uniformes adotados, decorrido o prazo de 4 (quatro) anos ou dentro desse prazo, só pode ser feita no 
início do ano letivo.
Artigo 6o – Dentro de 90 (noventa) dias contados da promulagação desta lei, o Chefe do Poder Executivo designará, na Secretaria 
da Educação, 5 (cinco) professores de notória competência e probidade para constituírem a “Comissão Estadual do Livro Didático, 
Uniformes e Distintivos Escolares”.
Parágrafo único – A Comissão referida neste artigo com uma só presidência, compreenderá duas subcomissões, uma para 
assuntos referentes ao ensino primário e outra para os relativos ao ensino médio.   
Artigo 7º - À “Comissão Estadual do Livro Didático, Uniformes e Distintivos Escolares” compete:
I – Instituir, por estatutos próprios elaborados pelo Secretário da Educação, concursos destinados à escolha das melhores obras 
didáticas a serem recomendadas pelo governo do Estado.
II – Estudar os pedidos de mudança de livros, distintivos e uniformes, e 
homologa-los.
Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Lei nº 10.125 Institui o Código de Educação do Estado de São Paulo Código de Educação do Estado de São Paulo

Artigo 8 - O Poder Público promoverá e estimulará a assistência escolar, com vistas ao fornecimento gratuito de alimentação, 
cuidados higiênicos, médicos e odontológicos, transporte, material escolar e vestuário, a educandos carentes de recursos. (p. 286)
Artigo 25 – O Estado proporcionará recursos a educandos que demonstrem necessidade financeira e aptidão para os estudos, sob 
duas modalidades;
I – financiamento para reembolso dentro de prazo determinado; e
II – bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos.Parágrafo 3º - Não se inclui no valor das bolsas de que trata o presente 
artigo o auxílio que o Poder Público concede a educandos sob a forma de alimentação, material escolar, vestuário, transportes, 
assistência médica ou dentária, o qual será objeto de normas especiais. (p. 288)
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Lei nº 4.024 “Lei de Diretrizes e Bases da Educação”
Lei nº 4.024 – de 20 de dezembro de 1961 

Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Título XII
Dos recursos para a Educação
Art. 94 – A União proporcionará recursos a educandos que demonstrem necessidade e aptidão para estudos, sob duas modalidades:
a)�bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos; 
b)�financiamento para reembolso dentro do prazo variável, nuca superior a 15 anos.
Parágrafo 5º Não se inclui nas bolsas de que trata o presente artigo o auxílio que o Poder Público concede a educandos sob a forma 
de alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será objeto de normas especiais. (p. 
103)

Lei nº 4.024 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação

Após a apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional, divulgamos o texto definitivo da Lei, seguindo a publicação do Conselho 
Federal de Educação:
Lei nº 4.024 – de 20 de dezembro de 1961.
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Título XII
Dos recursos para a Educação
Art. 94 – A União proporcionará recursos a educandos que demonstrem necessidade e aptidão para estudos, sob duas 
modalidades: a) bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos; b) funcionamento para reembolso dentro de prazo 
variável, nunca superior a 15 anos.
Parágrafo 5º - Não se inclui nas bolsas de que trata o presente artigo o auxílio que o Poder Público concede a educandos sob a 
forma de alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será objeto de normas 
especiais. (p. 117)

Lei nº 9.701 Dispõe sobre os tipos de uniformes para os alunos de estabelecimentos oficiais de grau médio bem como do curso primário.
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Lei Orgânica do Ensino Secundário e 
Legislação Complementar

Capítulo V
Das cores nacionais
Artigo 30 - Consideram-se as cores nacionais o verde e o amarelo.
Artigo 31 - Para ornamentação em geral, nos casos em que não seja permitido o uso da Bandeira Nacional, poderão ser 
empregadas, em galhardetes, flâmulas ... As cores nacionais, inclusive o azul e o branco. (p. 49)

Artigo 8º
À sessão de orientação e assistência compete :
V - estudar os casos de admissão gratuita de estudantes pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem como os 
de aquisição de uniforme e material escolar para os mesmos. (p. 83)
�Parágrafo 1º - A gratuidade abrangerá, conforme o caso, instrução, alimentação, uniforme e enxoval, e as despesas conseqüentes  
correrão por conta do governo federal. (p. 90)

Projeto de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional

"Íntegra do texto aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados em sessão no janeiro último".
Título XII
Dos Recursos para a Educação 
Art. 94 - A União proporcionará recursos a educandos que demonstrarem necessidade e aptidão para estudos, sob duas 
modalidades:
a) bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos;
b) funcionamento para reembolso dentro de prazo variável, nunca superior a 15 anos, (...) (p.102)
Parágrafo 5º - Não se inclui nas bolsas de que trata o presente artigo o auxílio que o poder público concede a educandos sob a 
forma de alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será objetivo de normas 
especiais. (p.103)

Projeto de Lei que acompanha a 
exposição de motivos

"Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional"
Título I
Do direito à educação
Art. 1º - A educação é direito de todos, e será dada no lar e na escola.
Parágrafo único.  O direito à educação será assegurado :
(...)
IV - pela gratuidade escolar, desde já estabelecida para o ensino primário oficial, e extensível aos graus ulteriores e às escolas 
privadas, mediante:
(...)
c) assistência aos alunos que dela necessitarem, sob forma de fornecimento gratuito, ou a preço reduzido, de material escolar, 
vestuário, alimentação e serviços médicos e dentários ;  (p. 23)

Ordem de Serviço
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Ordem de Serviço nº 15 do 
Departamento de Educação Primária  da 
Prefeitura do Distrito Federal

I- Atos da Administração do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios 
27 - É publicada a Ordem de Serviço no. 15, de 24-3-948, do Diretor do Departamento de Educação Primária da Prefeitura do 
Distrito Federal, que altera uniformes nas escolas primárias e jardins de infância.

Parecer
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Parecer nº 126/66 Assistência Social Escolar e a Lei de Diretrizes e Bases
Parecer nº 126/66, C.E.P.M., aprovado em 9/3/1966.
1 – Chega ao Conselho Federal de Educação trabalho intitulado “Assistência Social Escolar e a Lei de Diretrizes e Bases”, de 
autoria do Técnico de Educação Carlos de Souza Neves. Vem, pois, ao estudo deste órgão um dos mais complexos programas 
sociais e humanos, ligados à educação, com reflexos na freqüência e no aproveitamento dos educandos.
2 – A Lei de Diretrizes e Bases institui a assistência social escolar, a ser prestada nas escolas, através de serviços que atendam ao 
tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas do grupo e à organização social da comunidade (art. 91) e impõe aos 
sistemas de ensino prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, médico-odontológica e de 
enfermagem aos alunos (art. 90). Ou seja, a assistência no seu mais amplo conceito. O auxílio do Poder Público está exemplificado 
em suas modalidades: alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica e dentária (art. 94, parágrafo 5º). 
Constam, pois, da lei a sua amplitude e a sua imposição: será prestada – de maneira expressa e compulsória – em todo e qualquer 
sistema de ensino (art. 90). (p. 201)
(...)
Em abono da lei, que a institui, estão os pronunciamentos de inúmeros congressos, seminários e conferências internacionais, a seu 
favor, com voto e compromisso do Brasil.
(...)a)�XIV – Conferência Internacional de Instrução Pública (1951) – Recomendação nº 33, sobre cantinas e vestiários escolares. 
(p. 202)

6 – De onde retirar recursos para a assistência social? A Lei de Diretrizes e Bases proíbe que tais despesas corram por conta dos 
Fundos Nacionais de Educação, destinados apenas ao ensino. Diz o art. 93, parágrafo 2º: “não são consideradas despesas com o 
ensino as de assistência social e hospitalar e os auxílios e subvenções para fins de assistência”. Logo as percentagens 
constitucionais que vieram a transformar-se nos três fundos (Fundo Nacional do Ensino Primário, Fundo Nacional do Ensino Médio e 
Fundo Nacional do Ensino Superior), não podem atender à assistência social. Sendo esta obrigatória, qual o rumo que, desde logo, 
se aponta? O de um fundo próprio – o Fundo Nacional de Assistência aos Escolares – completando os recursos essenciais à 
educação. O projeto, que acompanha o trabalho do Técnico de Educação, Sr. Carlos de Souza Neves, preconiza a constituição do 
Fundo: Será o Fundo constituído dos seguintes recursos, sem prejuízo dos auxílios e subvenções objeto de leis especiais: 
a)�Dotação orçamentária não inferior a 1% (um por cento) da receita tributária, ou de impostos, federal.
b)�Contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, e bem assim paraestatais e de economia mista.
c)�Donativos, contribuições e legados de particulares.d)�Juros bancários e rendas diversas ou eventuais. 
E dá ao Fundo destinação específica: “Destinar-se-á o Fundo à assistência prestada mediante o fornecimento de alimentação, 
material escolar, livro didático, vestuário, transporte, habitação, médico-dentária e de enfermagem e outros benefícios de ordem 
material, através das escolas de nível primário e médio, oficiais e particulares gratuitas”. (p. 203)
7 – O montante do Fundo, segundo a previsão da Recita, seria, em 1966, quarenta bilhões de cruzeiros. Apenas um ponto de 
partida, a ser ajustado, tão logo se inicie a aplicação em cada um dos principais setores. 
Como informação complementar, relaciono as dotações orçamentárias, do mesmo ano, no que concernem a serviços de 
assistência:                                                                                                  Bilhões
Campanha Nacional de Alimentação Escolar                           5,000
Campanha Nacional de Material de Ensino                             0,850
Campanha de Assistência ao Estudante                                   0,700
Aquisição e distribuição gratuita de equipamento e material de consumo e ensino:
Institutos Federais                                                                    0,500
Institutos Estaduais                                                                  0,500
Institutos Municipais                                                                0,650 
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Instituições Privadas                                                                 0,400  
Restaurantes estudantis e assistência social aos estudantes     1,107 300
Total                                                                                          9,707 300
(Nove bilhões, setecentos e sete milhões e 300 mil cruzeiros)
(...)
Mais de 200 bilhões seriam a estimativa satisfatória.
8 – Concluindo, é a Câmara de Ensino Primário e Médio de parecer:
a)�que deve ser instituído por lei o Fundo Nacional de Assistência aos Escolares;
b)�que merece acolhida, em suas linhas gerais, a redação do anteprojeto de lei, ora submetido ao Conselho Federal de 
Educação;c)�que seja publicado em “Documenta”, ou Separata, o trabalho do Técnico de Educação, Sr. Carlos de Souza Neves, 
pelos dados que proporciona e pelas razões com que justifica suas proposições – S.S., 3/3/1966. (aa) J. Borges dos Santos, Vice-
Presidente da C.E.P.M. – Celso Kelly, redator. (p. 204)

Portaria

Portaria nº 14 do Ministério da Educação 
e Saúde

"Expede programas de economia doméstica e respectivas instruções metodológicas, e determina a sua execução no curso ginasial 
do ensino secundário" 
Programas de economia doméstica para o curso ginasial do ensino secundário
(Anexo à Portaria nº 14, de 7-1-46) 
Terceira série
c) Preparo, conservação e uso das roupas
Unidade IV - Roupa de cama e mesa : 1. Modalidades e tipos 2. Enxovais 3. Arranjo das camas ; cuidados higiênicos 4. Arranjo das 
mesas 
Unidade V - Peças de vestuário : 1. Importância higiênica do vestuário 2. Vestuário masculino e feminino 3. Vestuário infantil
Unidade VI - Lavagem e passagem das roupas : 1. Processos de lavagem 2. Lavagem de roupa branca, de tecido e de linho, de lã, 
e estampadas e peças finas 3. Rol de roupa (p. 402)
Quarta série
b) Noções de Puericultura
Unidade V - O recém-nascido : 3. Preceitos higiênicos quanto ao asseio, sono e vestuário
Unidade VII - Cuidados higiênicos gerais da crianças : 4 - o vestuário e os brinquedos (p. 403)

Portaria nº 193 Dispõe sobre a concessão de Bolsas-de- Estudo
O Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, devidamente autorizado pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura e tendo 
em vista o disposto no art. 6º do Decreto-lei n 8.583, de 8 de janeiro de 1946, resolve expedir as seguintes Instruções reguladoras 
da concessão de bolsas-de-estudo, para o exercício de 1960:
VII – Dos direitos dos bolsistas
Os bolsistas do INEP tem direito a receber:
d)�auxílio suplementar de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), para aquisição de agasalhos, caso o bolsista se destine ao Rio Grande 
do Sul ou a São Paulo, vindo de Estados do Norte ou do Nordeste. (p. 296)
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1960 – Anísio Spinola Teixeira, Diretor do INEP.
(Publicado no D. O. de 13 de julho de 1960)
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Portaria nº 21 da Administração Federal "Altera instruções constantes da Portaria nº 153, de 2 de maio de 1939"
(Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1947 - Clemente Mariani - Publicado no Diário Oficial de 15 de janeiro de 1947)
Esta Portaria é referente ao regime higiênico-dietético nos estabelecimentos de ensino secundário e comercial, e apresenta a 
seguinte redação:
6 - Instrução e Educação de Saúde
Ficam  instituídas, nos estabelecimentos de ensino secundário e comercial, sob fiscalização federal, palestras de instrução de 
saúde, que visarão ministrar conhecimentos úteis e criar hábitos sadios, essas palestras serão organizadas e dirigidas pela Seção 
de Nutrição da D. O . S. do Departamento Nacional de Saúde, ficando incumbidos de sua leitura os técnicos federais encarregados 
das inspeções. (p. 128)

Portaria nº 218 Aprova instruções relativas ao pagamento de Bolsas-de-Estudo, custeadas pelo Fundo Nacional do Ensino Médio
O Diretor do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura, usando das atribuições que lhe confere o artigo 14, item XIV, 
do Regimento aprovado pelo Decreto nº 40.040, de 29 de setembro de 1956, resolve:
Art. 1º - Aprovar as instruções a que se refere o Ofício-Circular número 2004, de 5 de abril de 1960, que fixa normas gerais sobre o 
sistema de pagamento de Bolsas-de-Estudo distribuídas pela Diretoria do Ensino Secundário através dos recursos do Fundo 
Nacional do Ensino Médio.
Art. 2° - As instruções referidas no artigo anterior revogam a Circular nº 2, de 18 de setembro de 1958, da Diretoria do Ensino 
Secundário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1960. Gildásio Amado, Diretor.4. Pagamento das Bolsas-de-Estudo
4.24 – Se a bolsa-de-estudo for concedida a aluno de estabelecimento oficial (estadual ou municipal) ou gratuito, isento de qualquer 
pagamento de anuidade e destinada a atender
somente a despesas de material escolar, vestuário, transporte, assistência médica, dentária ou pensão e, caso não possa o 
estabelecimento receber o valor da bolsa, o pagamento deverá ser feito ao bolsista ou responsável pelo mesmo.
(Modelo PCBE – 4)    (p. 303)

5. Prestação de contas
5.14 – Os únicos documentos que estão isentos de selos são os referentes aos pagamentos efetuados aos estabelecimentos. Os 
comprovantes de pagamento de auxílio material – (material escolar, vestuário, transporte, assistência médica, dentária ou pensão), 
devem ser selados. Os selos não poderão conter qualquer rasura ou borrão, nem os dizeres (localidade, assinaturas, etc.), poderão 
ser abreviados. (p. 304)
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Portaria nº 30 Aprova instruções para a Comissão de Assistência às Fundações Educacionais

O Ministro de Estado da Educação e Cultura, tendo em vista o artigo 6º do Decreto nº 47.051, de 19 de outubro de 1959, resolve 
aprovar as instruções anexas para organização e funcionamento da Comissão de Assistência às Fundações Educacionais – Clóvis 
Salgado.

Instruções para organização e funcionamento da Comissão de Assistência às Fundações Educacionais (Cafe)
Capítulo I
Da finalidade
Art. 1º - A Comissão de Assistência às Fundações Educacionais (Cafe), subordinada ao Ministro da Educação e Cultura e instituída 
pelo Decreto nº 47.051, de 19 de outubro de 1959, é órgão especialmente destinado a coordenar e a encaminhar as providências 
necessárias para que os poderes públicos cooperem com a iniciativa privada, na criação e manutenção de fundações dedicadas à 
solução do problema nacional educativo, em função dos princípios de liberdade e dos ideais de solidariedade humana.
Capítulo IIDas Fundações Educacionais
Art. 24 – Ao aluno necessitado poderá ainda, a Fundação, mediante convênio firmado por intermédio da Comissão de assistência às 
Fundações Educacionais, conceder vestuário ou uniforme, material didático, calçado e alimentação ou internação, no todo ou em 
parte, a título de ajuda de custo. (p. 210)
(Publicado no D. O.  de 4/3/1960)

Portaria nº 501  do Ministério da 
Educação e Saúde

Da Ordem dos Trabalhos Escolares
Artigo 94 - São deveres dos alunos :
a) comparecer à escola, diariamente, a hora do início do trabalho, asseados de corpo e de vestuário e só se retirarem quando 
terminarem as aulas. (p. 30)

Da Caixa Escolar
Artigo 152 - Os benefícios prestados pela caixa escolar serão dos seguintes tipos :
a) livros 
b) vestuários
c) calçados  (p. 37)

Do Pelotão de Saúde
Artigo 185 - O Pelotão de Saúde terá por finalidade levar a criança a adquirir e cultivar preceitos higiênicos e colaborar para a 
profilaxia de certas moléstias endêmicas e contagiosas. (p. 42)

Estatutos da Caixa Escolar
Da finalidade
Artigo 1º - Fica fundada nesta escola a instituição Caixa Escolar, cuja finalidade é prestar assistência, de acordo com as condições 
dos alunos e com as possibilidades pecuniárias do estabelecimento a todas as crianças que necessitarem atendendo aos seguintes 
itens :
a) fornecer gratuitamente material escolar de que não dispuser o estabelecimento ;
b) prover do vestuário necessário : uniforme, calçados, agasalhos; (p. 75)
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Portaria nº 63 "Instituto Nacional dos Surdos-Mudos"
O diretor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo item i do art. 15 do Regime 
aprovado pelo decreto nº38.738 de 30 de janeiro de 1955, e de acordo com a Portaria nº36, de 05 de junho de 1951, do Diretor do 
Instituto Nacional de Surdos-Mudos, baixa as seguintes instruções que regulamentam o curso de aperfeiçoamento de professores 
para surdos, do mesmo instituto.
Art. 7º - O uso de uniforme será obrigatório e suas normas serão baixadas pela Secretaria da Seção de Preparação do Pessoal - 
Ana Rimole de Faria Dória, Diretora. (Publicado no D. O. de 31 de outubro de 1956)

Portaria nº1.045 "Expede os planos de desenvolvimento dos programas mínimos de ensino secundário e respectivas instruções metodológicas".
Economia Doméstica
 3ª série ginasial
c) Preparo conservação e uso das roupas.
Roupas de cama e mesa: 1. Modalidades e tipos. 2. Enxovais. 3. Arranjo das camas; cuidados higiênicos. 4.Arranjos das mesas.
Peças de vestuário: 1.Importância higiênica do vestuário. 2.Vestuário masculino e feminino. 3.Vestuário infantil.
Lavagem e passagem das roupas: 1.Processos de lavagem. 2. Lavagem de roupa branca, de tecido de linho, de lã, de estampados 
e peças finas. 3. Rol de roupa. (p. 271-272)

Portaria nº168 "Consolida as disposições em vigor sobre a prática da Educação Física nos estabelecimentos de ensino secundário fiscalizados 
pelo ministério da Educação e Cultura e baixa novas instruções".
Anexo I
 V - Vestuário
A área do vestiário deverá ser de 30 metros quadrados. Será o local onde os alunos se uniformizarão para as seções de Educação 
Física. Deve possuir cabides, escaninhos ou sacolas e bancos para que os alunos usufruam relativo confôrto.( p. 273)
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Portaria nº37 O Diretor da Divisão de Educação Física de Departamento de Educação, usando da atribuição que lhe confere o art.12 da Lei nº378, 
de 13 de janeiro de 1937, e tendo em vista o que dispõe o art. 37 da Portaria Ministerial nº168, de 17 de abril de 1956, resolve baixar 
as seguintes instruções destinadas à fiel execução da portaria supracitada, acompanhada dos necessários modelos. 

VI- Do uniforme
Art.11 - Os professores de Educação Física, no desempenho de suas funções, deverão usar os seguintes uniformes:
1- Sexo masculino:
a) calça azul-marinho,  com faixa branca, apropriada, ou calção preto;
b) camisa branca, com meia manga e gola olímpica, ou camisa regata;
c) sapato de tênis branco ou maratona;
d) meia soquete branca.
II - Sexo feminino: 
a) calção (bombacha) prêto e saia azul-marinho plissada, ou calça azul-marinho comprida;
b) blusa branca sem manga, ou com meia manga; gola esporte;
c) sapato de tênis branco;
d) meia soquete, branca.
Art.12  Os alunos, durante as atividades de Educação Física, usarão o uniforme abaixo discriminado:
I- Sexo masculino:
a) calção de brim apropriado para ginástica,
b) camiseta sem manga;
c) sapato de tênis;
d) meia soquete;
e) calça e camisa branca para demonstração.
II- Sexo feminino:
a) calção bombacha;
b) blusa sem manga ou com meia manga;
c) sapato de tênis;
d) meia soquete;
e) conjunto branco para demonstração. (p. 272)

Portaria nº59 "Expede instruções para concessão de bolsas de estudo".
O Ministro de Estado da Educação e Cultura; no uso de suas atribuições e tendo em vista o que, nos termos do art. 69 do Decreto 
nº 37.494, de 14 de junho de 1955, lhe propõe o Conselho de Administração Nacional de Ensino Médio, resolve baixar as seguintes 
instruções para concessão de bolsa de estudos. 
Cap. I
Das bolsas de Estudo
Art. 2º As bolsas de estudo, tendo em vista as necessidades de cada candidato, poderão atender às despesas relativas a :
b) material escolar, vestuário e transporte;

Projeto de Lei
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Substitutivo Nogueira da Gama Fornecimento de vestuário aos que não tem recursos
Acompanhando a tramitação do projeto no Parlamento, apresentamos o Substitutivo Nogueira da Gama e as ementas aprovadas no 
Senado Federal que determinaram sua devolução à Câmara dos Deputados. 
I-�Substitutivo Nogueira da Gama
Emenda substitutiva nº 238, ao Projeto de Lei nº 13, de 1960, do Senado, e nº 2.222-C, 1957, da Câmara dos Deputados.
Dispõe sobre o Estatuto da Educação Nacional
O Congresso Nacional decreta:
Cap. II – Do Direito à Educação
Art. 2º - A Educação é direito impostergável de todos e será dada no lar e na escola, sob a observância dos seguintes preceitos e 
garantias:
V – Fornecimento gratuito de material escolar, vestuário, alimentação, serviços médicos e dentários aos alunos matriculados nas 
condições do inciso III deste artigo;
III – gratuidade para todos do ensino primário oficial extensível aos graus ulteriores para quantos provarem falta ou insuficiência de 
recursos. (p. 96)
Cap. XIIIDos recursos para o desenvolvimento do ensino
Art. 74 – A aplicação dos recursos e do auxílio pecuniário previstos, respectivamente, nos artigos 169 e 171, parágrafo único da 
Constituição Federal, será regulada em lei especial, cujo projeto o Governo Federal deverá enviar ao Congresso Nacional, dentro de 
90 dias da entrada em vigor deste Estatuto, com os estudos e a elaboração proposta pelo Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo 4º - Não se incluirá nas bolsas de ensino o auxílio que o Poder Público conceder a alunos sob a forma de alimentação, 
material escolar, vestuário, transporte, assistência médica ou dentária, o qual será regulado em normas especiais. (p. 118 – 119)
Sala das Sessões, 16 de junho de 1961 – Nogueira da Gama

Regimento

Normas Regulamentares dos 
Estabelecimentos Estaduais de Ensino 
Secundário e Normal

Título IV - Do Corpo Discente 
 Capítulo 2º - Do regime disciplinar do alunos
Artigo 123 - Constituem deveres do aluno:
6 - Apresentar-se, com asseio, decentemente trajado ou usar uniforme, quando adotado; (p.16)

Título V - Da direção
24 - Determinar o tipo de uniforme a ser utilizado pelos alunos; (p.18)

Título XIII  -  Das disposições Gerais
Artigo 196 - Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, 
preferencialmente, os seguintes elementos : professores de Artes Femininas, Economia Doméstica, Desenho, Educação Física; 
Orientador Educacional, Professor-Inspetor, representantes de pais e corpo discente.
Parágrafo 2º - A substituição, modificação ou inclusão de novas peças no uniforme escolar, quando necessário, atingirá apenas 
novos alunos e só poderá ser feita no começo do ano letivo. (p.29)
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Regimento Interno das Escolas Normais 
Oficiais dos Estado

Do Regime Disciplinar dos Alunos
Artigo 130 - É dever do aluno:
3 - apresentar-se decentemente trajado;
4 - usar, quando adotados, os uniformes escolares; (p.108)

Das disposições gerais.
Artigo161 - Haverá uniforme para a secção feminina nos cursos pré-normal e de formação profissional.
Parágrafo1º - Os uniformes terão em vista a economia e a distinção do traje escolar, atento o clima da localidade. 
Parágrafo 2º - Os uniformes consistirão, de preferência, em blusa branca e saia azul marinho. 
Parágrafo 3º - Os modelos dos uniformes, bem como a qualidade e natureza dos tecidos, serão estabelecidos por uma comissão 
nomeada pelo diretor e constituída, de preferência, pelo professor-inspetor, pelos professores de trabalhos manuais e educação 
física, e pelos pais e representantes dos alunos. (p.112)

Regimento Interno dos 
Estabelecimentos de Ensino Secundário 
e Normal do Estado

Do Regime disciplinar dos alunos
Artigo 85 - É dever do aluno:
3 - apresentar-se decentemente trajado e com asseio;
4 - usar, quando adotados, os uniformes para as aulas comuns e para as sessões de educação física; (p.21) 

Das disposições gerais
Artigo 111 - Os uniformes adotados para a secção feminina deverão consistir em blusa branca e saia marinho, confeccionados em 
tecido e segundo modelos escolhidos de uma comissão nomeada pelo diretor e da qual participarão representantes do corpo 
discente.
Parágrafo único - Poderão ser adotados para secção masculina dos cursos ginasiais uniformes de brim cáqui, segundo modelo 
escolhido na forma do artigo anterior. (p.24)
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Regimento Interno dos 
Estabelecimentos de Ensino Secundário 
e Normal do Estado de São Paulo

Título III - Administração Escolar 
Capítulo I - Direção
Artigo 44º - Serão atribuições do Diretor, além do que se fixou no artigo anterior, mais as seguintes:
23) - determinar o tipo de uniforme a ser utilizado pelos alunos; (p.19)

Título X - Alunos 
Capítulo II - Regime Disciplinar dos Alunos
Artigo 87º - Ao aluno cabe zelar pelo bom nome do estabelecimento, honrando-o por sua conduta irrepreensível e pelo cumprimento 
dos deveres escolares, tais como:
3) - apresentar-se decentemente trajado e com asseio;
4) - usar uniforme, quando adotado; (p.36)
16) - submeter-se à autoridade do diretor e dos professores; onde quer que se encontre, quando uniformizado; (p.37)

Título XIII - Disposições Gerais 
Capítulo Único
Artigo 123º - Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - O uniforme escolar será fixado, em cada estabelecimento, por comissão nomeada pelo diretor e da qual farão parte, 
preferencialmente, os seguintes elementos : professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, Orientador Educacional, 
Professor-Inspetor, representantes de pais e de alunos.
Parágrafo 2º - A alteração do uniforme, quando necessária, atingirá apenas novos alunos e só poderá ser feita no começo do ano 
letivo.
Parágrafo 3º - O uso de uniforme vincula disciplinarmente, mesmo fora do estabelecimento, o aluno aos dispositivos deste 
Regimento. (p.44-45)

Regimento Interno dos Ginásios e 
Colégios Estaduais

XVIII - Do Regime Disciplinar dos alunos 
Artigo 70 - É dever do aluno:
3 - Apresentar-se decentemente trajado e com asseio;
4 - Usar, quando adotados, os uniformes para as aulas comuns; (p.18)

XXI - Disposições Gerais
Artigo 101 - Os uniformes adotados terão em vista a economia, o clima e a distinção do traje escolar.
Parágrafo 1º - Os da secção feminina consistirão de preferência, em blusa branca e saia azul marinho.
Parágrafo 2º - Poderão ser adotados, para a secção masculina dos cursos ginasiais, uniformes de brim cáqui.
Parágrafo 3º - Serão modelo do traje das peças uniformizadas, bem como a qualidade e natureza dos tecidos e outros elementos, 
estabelecidos por uma comissão nomeada pelo diretor e constituída, de preferência com professores de trabalhos manuais e 
economia doméstica, orientador educacional, pais e representantes dos alunos.
Parágrafo 4º - A alteração dos uniformes; quando necessária, só atingirá inicialmente novos alunos, e só poderá ser feita no começo 
do ano letivo. (p.22)
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Regimento Interno dos Grupos 
Escolares do Estado de São Paulo

Título III - Da Administração Geral 
Cap I - Do diretor
38 - Apresentar-se convenientemente trajado em serviço, exigindo esta mesma atitude de seus subordinados; (p.9)

Capítulo III - Dos professores
23 - Apresentar-se convenientemente trajado;
25 - Incentivar em seus alunos hábitos de ordem estética e asseio, zelando pela limpeza rigorosa do ambiente de trabalho e pela 
economia e conservação do material sob sua guarda. (p.12)

Capítulo V - Do porteiro
15 - Apresentar-se convenientemente trajado ao trabalho, comportando-se no estabelecimento dentro dos limites demarcados pela 
boa moral e pelos sãos princípios; (p.14).

Capítulo VI - Dos Serventes
11 - Apresentar-se convenientemente trajado ao trabalho, comportando-se no estabelecimento de maneira irrepreensível. (p.15)

Capítulo II - Da Disciplina 
Artigo 45 - Os alunos deverão comparecer trajados decentemente e com material escolar de uso individual em ordem, e, se 
possível, uniformizados e calçados.
Parágrafo 1º - A exigência do uniforme e calçado está condicionada a possibilidade da Caixa Escolar prover as necessidades dos 
alunos por ela assistidos. 
Parágrafo 2º - Os uniformes adotados terão em vista, principalmente a economia e a simplicidade, atendendo às condições do clima 
e a decência do traje escolar. (p.16-17)

Artigo 46 - Os modelos de uniformes serão aprovados pelo Diretor e vigorarão, no mínimo, durante quatro anos.
Parágrafo 1º - A alteração de uniformes, quando necessária, deverá ser procedida no início do ano letivo e a exigência do seu uso 
só atingirá, inicialmente os alunos novos.
Parágrafo 2º - A mudança de direção do estabelecimento não implicará na antecipação do prazo previsto neste artigo.

Artigo 47 - Os alunos que concluírem o curso primário deverão comparecer às solenidades de entrega de certificados, trajando o 
uniforme do estabelecimento. (p.17)

Resolução

Página 35 de 36



Tipo Título Trechos selecionados

Resolução nº 18 da Secretaria Geral de 
Educação e Cultura da Prefeitura do 
Distrito Federal

"Instruções nº 3 - Regulam o funcionamento dos estabelecimentos particulares de ensino primário" 
�Capítulo XIII
Da Fiscalização do Departamento de Saúde Escolar 
Art. 73 - "Todas as questões referentes à higiene do prédio escolar, saúde do diretor, dos alunos, dos professores, empregados dos 
estabelecimentos de ensino e coabitantes, serão resolvidos pelo Chefe do DSE (Departamento de Saúde Escolar) ou pelo médico 
encarregado de sua fiscalização que orientarão os responsáveis sempre que for necessário sôbre a merenda escolar, condição de 
asseio, arejamento, iluminação, disposição das carteiras nas salas de aulas, mobiliário escolar e capacidade relativamente ao 
número de alunos matriculados" (p. 673).

Resolução nº 39  do Secretário Geral de 
Educação e Cultura da Prefeitura do 
Distrito Federal

II - Atos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
23 - É publicada a Resolução nº 39, de 22-7-946, do Secretário Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que 
adota novos uniformes para os alunos dos ginásios subordinados ao Departamento de Educação Técnico-Profissional.

Resolução nº 5 do Secretário Geral da 
Educação e Cultura do Distrito Federal

"Cria, em caráter experimental, uma colônia de férias, na ilha de Paquetá".
Plano de Funcionamento da Colônia de Férias
(Escola Joaquim Manuel de Macedo)  Ilha de Paquetá
(...)
Dos alunos:
1) As crianças serão enviadas à Colônia por indicação do Departamento de Educação Primária, de preferência as que residirem em 
zonas afastadas do mar.
2) A idade será de 9 a 11 anos.
3) Cada aluno deverá trazer :
2 uniformes completos da escola primária
2 toalhas de rosto
2 toalhas de banho
1 colcha
1 agasalho
1 escova e pasta para dentes
1 pente
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