
 

 
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Loulé 

Sede: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis - Quarteira 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim de Infância D. Francisca de Aragão 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

Vestuário Identitário - AE D. Dinis – Quarteira 
 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 

 

Considerando que o programa de vestuário identitário é uma proposta 

inovadora, não sabendo qual o grau de adesão da Comunidade Escolar, 

não dispomos naturalmente de stock suficiente, e de diferentes tamanhos, 

para o caso de existirem muitas solicitações de polos. Pedimos desde já a 

todos os interessados alguma paciência e compreensão para eventuais 

atrasos na disponibilização/entrega de polos, dado que não nos será 

possível satisfazer de imediato as possíveis encomendas. 

 

Conforme é de lei, os agrupamentos de escolas não visam o lucro, ainda 

que os preços a praticar deverão cobrir as despesas, perdas e danos. 

Assim, o Agrupamento encontra-se neste momento a recolher 

orçamentos/propostas de diferentes fornecedores, com o intuito de, no futuro, disponibilizar polos a 

um custo económico para as famílias. Estamos também a recolher propostas de polos com o emblema 

estampado, no sentido de verificarmos qual a melhor solução. 

 

Relembramos que as famílias podem adquirir as peças de vestuário em qualquer loja, desde que 

cumpram as características definidas, que neste caso se trata de um polo branco simples. A margem 

de lucro que possa existir na venda dos polos pelo Agrupamento reverterá em favor dos alunos, 

nomeadamente em apoio a atividades educativas ou aquisição de recursos materiais para as mesmas, 

ou para apoio de alunos com escalão A, sempre que se justifique. 

 

Considerando que as crianças do Pré-Escolar usam bata (também com regras definidas) de proteção 

de vestuário, o programa não é dirigido a elas, no entanto, prevemos a possibilidade de encomendar 

tamanhos 4/5 anos, caso os pais demonstrem essa vontade. Naturalmente os mais pequenos poderão 

usar o polo do Agrupamento. O programa é dirigido aos alunos do ensino básico, ou seja, 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos. 

 

O Agrupamento irá comercializar também o emblema/logótipo separadamente, o qual se pode aplicar 

com ferro de engomar doméstico. 

 

O Agrupamento não tem capacidade financeira para comprar antecipadamente um elevado número 

de polos, correndo o risco de não conseguir vendê-los, pelo que, neste momento, vamos disponibilizar 

um formulário para os Pais/Encarregados de Educação procederem a intenção de encomenda, para 

que possamos apresentar ao(s) fornecedor(es) números mais exatos.  

 

Aproveito a oportunidade para expressar o meu agradecimento público à Sra. Jill Underwood que, 

enquanto benemérita desta proposta educativa, tem prestado um apoio inestimável ao seu 

desenvolvimento. 

 

O formulário disponibilizado poderá ser preenchido na papelaria do Agrupamento, ou através da 

Internet, em https://forms.gle/EBZptyUaNozTGW1DA, sendo preservados os dados pessoais 

submetidos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor, 

Miguel Boléu (20-09-2019) 

https://forms.gle/EBZptyUaNozTGW1DA

