
  
 
 

01/11/18 

 
CI Geral 
Assunto: Uniformes escolares 2019 
 
Srs. Pais e Responsáveis, 
 
 Como é do conhecimento de todos, o Colégio Vicentino Virgem Poderosa integra a Rede 
Vicentina de Educação da Província do Rio de Janeiro. 
 A Rede com alegria e satisfação comemora, em 2019, seus 170 anos de muita dedicação 
e excelência acadêmica no trabalho desenvolvido.  
 Por decisão de toda a rede, iniciaremos a implantação do novo uniforme escolar a partir 
de 2019 e garantimos que a utilização do atual será permitida até 2023. 
 Para esta mudança, teremos como única fornecedora e parceira a empresa Pole Scola. 

 
www.polescola.com.br 

 
 
A Pole Scola é uma empresa especializada na elaboração, desenvolvimento e confecção de 
uniformes. Atua há mais de 32 anos, sobretudo no segmento escolar atendendo conceituados 
colégios em todo o país. 
Entrou para a história do vestuário ao ser listada no livro "99 Soluções Inovadoras" do SEBRAE, 
como uma das quatro confecções paulistas que inovaram em todo processo de fabricação de 
suas peças. 
Em 2010 a Pole Scola diversificou sua atuação ingressando também no segmento de linha branca, 
profissional e promocional. Para isso conta com uma equipe de profissionais, altamente 
qualificada, equipamentos atualizados, rigoroso controle de qualidade que garantem pontualidade 
na entrega e a satisfação do cliente. Trabalha com excelentes fornecedores de matéria prima para 
desenvolver os melhores produtos nos tecidos adequados e inovadores, em modelos modernos 
que proporcionem conforto ao usuário com elegância, beleza e durabilidade.  
 

  Para os uniformes de treinamento esportivo, informamos que o fornecedor exclusivo será 
a empresa Manto Uniformes. 
 
 
 
 
            Esta empresa já nos atendeu com uniformes de muita qualidade na Olivip 2017.  
 
IMPORTANTE: As duas empresas farão as vendas em sistema de plantão presencial no colégio 
e venda online.  
 
Datas de plantões da Pole Scola: 

01/12/18 – 8h às 16h 
05/02/19 – 8h às 16h 
16/03/19 – 8h às 16h 

 

 

Aproveitamos a oportunidade para 
informar que a partir de 2019, não será 
mais permitido o uso de nosso antigo 

uniforme com a logomarca  
 

 


