
 
Prezados pais, 

Estamos muito felizes com o retorno das atividades esportivas na nossa escola. A partir 

de agora esperamos poder evoluir gradativamente com as flexibilizações, sempre 

prezando com a segurança e cuidado com os nossos alunos. Estamos confiantes que 

teremos um final de ano positivo e um ano novo com muitas novidades e momentos 

felizes no esporte. 

Dando continuidade ao nosso projeto Esportes Mendel de padronização das 

modalidades, estamos disponibilizando a possibilidade de aquisição dos uniformes. 

Sendo assim, segue abaixo informações sobre valores e prazos de entrega por 

encomenda. 

Futsal: 

Camisa + short: R$ 80,00 

Prazo de entrega: 10 dias após o prazo final dos pedidos. 

Futevolei: 

Camiseta Regata + short: R$ 80,00 

Prazo de entrega: 10 dias após o prazo final dos pedidos. 

Futevolei: 

Camiseta machão + short: R$ 80,00 

Prazo de entrega: 10 dias após o prazo final dos pedidos. 

Natação: 

Sunga: R$ 70,00 

Maiô: R$ 90,00 

Prazo de entrega: 40 dias após o prazo final dos pedidos. 

Touca Silicone: R$ 40,00 

Touca de Helanca: R$ 25,00 

Prazo de entrega: Temos toucas disponíveis já na escola para entrega imediata. 

GR: 

Colant: R$ 100,00 



 
Prazo de entrega: 40 dias após o prazo final dos pedidos. 

JAZZ: 

Conjunto colant e saia: R$ 150,00 

Prazo de entrega: 40 dias após o prazo final dos pedidos. 

Para podermos adiantar ao máximo a entrega dos uniformes, pedimos a confirmação 

do pedido através do envio do comprovante de depósito na conta abaixo até a próxima 

quarta-feira (12.10), ás 12h00. Na quarta-feira à tarde faremos os pedidos.  

A aquisição dos uniformes não é obrigatória nesse momento. 

 

 

Favor enviar comprovante de depósito mais a informação de qual modalidade se 

refere o pedido do uniforme  para o e-mail: bruno.riella@mendelvilas.com.br 

Sobre os tamanhos: 

 Infantil de 04 a 12 anos – P / M / G / GG 

Adulto de 13 a 18 anos – P / M / G / GG 

 

 

Segue abaixo alguns layouts já disponíveis para verificação: 

 

mailto:bruno.riella@mendelvilas.com.br


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  


