
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG) - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Prezados Responsáveis, 

 

De acordo com a nossa Resolução, o uso do uniforme no CEPAE/UFG é de caráter 

obrigatório em dois segmentos que compõem a Educação Básica: Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Anos Finais) e Ensino Médio, e recomendado na etapa da Educação Infantil. Neste 

sentido, 

 

- É obrigatório o uso diário de uma camiseta do 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’); 

 

- O calçado fica a critério da família, sem perder de vista que para as aulas de Educação 

Física o estudante deverá fazer o uso de tênis. Por questões de segurança, a única exceção 

é o uso de sandálias sem suporte no calcanhar (chinelos). É permitido, porém, o uso de 

sandálias e alpercatas (que se prendem ao pé por tiras); 

 

- 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, moletom 

com capuz, short saia e bermuda do CEPAE (para a Educação Infantil) e calça, casaco, 

moletom com capuz, short calção e bermuda do CEPAE (para o Ensino Fundamental e 

Médio); 

 

- Apesar de o modelo de 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 haja 

aulas da referida disciplina. Em mesma medida, os modelos de camisetas com manga 

poderão ser utilizados nas aulas de Educação Física; 

 

- O uniforme poderá ser encomendado à fornecedora senhora Mercês, que segue o nosso 

Manual de Confecção do Uniforme (garantindo a qualidade necessária), no seguinte número 

de contato: 62 984114976; 

 

-  O recibo do pagamento do uniforme deverá ser solicitado pelo comprador. A tabela a seguir, 

integra os valores de cada item; 

 

 

Caso a família possua uniformes para doação, solicitamos que encaminhem à 

Coordenação Pedagógica da etapa do estudante, assim conseguimos 

garantir a vestimenta a todos que necessitam. 
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ITENS DESTINAÇÃO 

VALORES 

4 a 12 anos 13 anos em diante 

 
Camiseta Estudantil 

(uso obrigatório) 

 

Estudantes 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 

R$ 30,00 R$ 40,00 

 
Moletom com Capuz 

(uso opcional) 
 

 

Estudantes de todos os 
segmentos de ensino 

 
Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 75,00 R$ 95,00 

 
Casaco 

(uso opcional) 
 

 

Estudantes de todos os 
segmentos de ensino 

 
Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 50,00 R$ 65,00 
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ITENS 

 
DESTINAÇÃO 

VALORES 

4 a 12 anos 13 anos em diante 

 
Calça 

(uso opcional) 
 

 

Estudantes de todos os 
segmentos de ensino 

 
Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 40,00 R$ 50,00 

 

Bermuda 
(uso opcional) 

 

Estudantes da Educação 
Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio 
 

Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 35,00 R$ 40,00 

 

Short Calção Feminino 
(uso opcional) 

 

 

Estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio 

 
Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 40,00 R$ 45,00 

 

Short Saia 
(uso opcional) 

 

 

 

Estudantes da Educação 
Infantil 

 
Opção de cor: 
azul marinho 

R$ 30,00 

 

 


