Prezados Responsáveis,

Após as discussões e decisões acatadas em Conselhos Diretores ordinários do
CEPAE, seguem algumas informações condizentes ao Novo Modelo de Uniforme do
Colégio:
- SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO UNIFORME
- O uso do uniforme no CEPAE/UFG é obrigatório nos três segmentos que compõem a
Educação Básica. A saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;
- É obrigatório o uso diário de uma camiseta do novo uniforme, independentemente do
modelo escolhido - no que diz respeito à manga (com ou sem), gola (‘U’ ou ‘V’) e cor
(‘branca, azul marinho ou preta’);
- Todos os outros itens do uniforme não são de uso obrigatório, mas uma alternativa
àqueles que desejarem. Assim, também estarão disponíveis para venda: calça, casaco,
short saia e bermuda do CEPAE (para a Educação Infantil), calça, casaco, short calção e
bermuda do CEPAE (para o Ensino Fundamental e Médio), sendo a calça e o casaco
destinados a ambos os sexos, a bermuda destinada aos meninos e shorts calção às
meninas;
- Apesar de a camiseta sem manga e da bermuda, short saia e short calção serem
recomendados à prática de Educação Física, poderão ser utilizados em dias que não hajam
aulas da referida disciplina. Em mesma medida, o estudante poderá utilizar-se da camiseta
com manga nas aulas de Educação Física;
- Modelos antigos do uniforme do CEPAE, adquiridos anteriormente, continuarão a ser
permitidos, porém, não poderão mais ser comercializados. Solicitamos aos responsáveis
que adquiram o novo uniforme até o final do mês de abril. A expectativa com esta medida é,
em curto prazo, substituir os modelos antigos pelo novo modelo de uniforme, que integra a
nova logo do Colégio com a atualização do nome, inclusive;
- O uniforme deverá ser encomendado à senhora Mercês nos seguintes números de
contato: 62 984114976 ou 62 32053042.
- O recibo do pagamento do uniforme deverá ser solicitado pelo comprador.

A tabela 1, a seguir, integra os valores de cada item;

Tabela 1 - Detalhamento dos valores do novo uniforme do CEPAE.
ITENS

VALORES

DESTINAÇÃO

4 a 12 anos

13 anos em diante

R$ 18,00

R$ 23,00

R$ 22,00

R$ 28,00

R$ 28,00

R$ 32,00

Camiseta Estudantil
(uso obrigatório)
Alunos e alunas de todos os
segmentos de ensino
Opções de golas:
‘U’ e ‘V’
Opções de manga:
com ou sem
Opções de cores:
branca, azul marinho e preta

Calça
(uso opcional)

Alunos e alunas de todos os
segmentos de ensino
Opção de cor:
azul marinho

Casaco
(uso opcional)

Alunos e alunas de todos os
segmentos de ensino
Opção de cor:
azul marinho

Bermuda
(uso opcional)

Alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio
R$ 18,00

R$ 20,00

R$ 23,00

R$ 25,00

Opção de cor:
azul marinho

Short Calção
(uso opcional)

Alunas do Ensino
Fundamental e Médio
Opção de cor:
azul marinho

Short Saia
(uso opcional)

Alunas da Educação Infantil
Opção de cor:
azul marinho

R$ 22,00

