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PERSONALIZAÇÃO DO BLUSÃO 
Para alunas do 3º ano do Ensino Médio 

 
 

Prezadas famílias, 
 
Um dos rituais de encerramento do ciclo escolar, organizado pelos alunos, 

têm sido o desenho e confecção de um blusão personalizado. Nesse ano, os alunos 

nos procuraram com a solicitação de colocar o próprio sobrenome nas costas do 

blusão. Apesar de entendermos a razão de personificação, este detalhe nos trouxe 

preocupação, por entendermos que isto os deixa mais vulneráveis nos ambientes 

externos à escola, como quando saem para almoçar e ou se deslocam sozinhos no 

trajeto casa-escola-casa. Nosso cuidado em garantir a segurança de nossos alunos 

fundamenta a escolha do uso do uniforme em nosso colégio, que como o nome diz, 

uniformiza os alunos e os identifica como parte de nossa instituição em qualquer 

situação que seja necessário identificá-los rapidamente. Tanto é assim, que em nosso 

Guia de Convívio indicamos aos pais que não marquem o nome completo de seus 

filhos no lado externo do uniforme escolar. 

            Esta questão foi discutida com os alunos do 3º ano em duas ocasiões: 

conversa com representantes das duas turmas para apresentar a preocupação da 

equipe pedagógica e buscar outras maneiras de personalizar ou customizar o 

uniforme, reconhecendo a necessidade dos jovens em afirmar sua 

individualidade; reunião com a direção para apresentarem seus argumentos e 

esclarecem suas dúvidas. Neste encontro nos apresentaram uma carta com a 

justificativa inicial para uso do sobrenome e uma pesquisa realizada com as famílias 

de apoio à ideia. 

Uma das nossas premissas de trabalho é a construção e valorização do diálogo, 

encarado não apenas como momento de informação, mas também de aquisição de 

novos conhecimentos. E por isso valoramos e demonstramos interesse genuíno pela 

fala de nossos alunos. Como desdobramento e encaminhamento dessa conversa, 

consultamos os departamentos que nos orientam sobre as questões de segurança e 

também do uso da marca. Fomos orientados que fosse permitido o uso do sobrenome 

no blusão, somente daqueles alunos cujos pais se responsabilizem por isto. Desta 

forma, enviamos abaixo, um termo de responsabilidade e autorização que deverá ser 

assinado por aqueles concordam. 

 

Sofia de Alencastro 

Orientadora Educacional do Ensino Médio 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
Declaro que li, aceito e autorizo meu filho (a)_______________________________, 
aluno do 3° ano____ do Colégio Anglo 21 a colocar e expor seu sobrenome 
______________ nas costas do blusão que será confeccionado por sua turma. 
 
Isento o colégio de qualquer dano e responsabilidade que isso possa vir a causar em 
sua segurança. 
  
São Paulo, ___ de março de 2018 
  
Nome completo: 
RG: 
CPF: 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 
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