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Olá pessoal, por determinação da SES GO o CEPMG PROFESSORA AUGUSTA MACHADO interrompeu 

suas aulas presenciais desde do dia 16/03/2020 para conter o avanço e disseminação da epidemia causada pelo 

COVID 19. Por recomendação da Secretaria da Educação manteremos nossas atividades por um regime de aulas 

não presenciais, segue abaixo revisão de prova que será ministrado nestes 15 dias, dentro do cronograma escolar.  

 

Boa revisão a todos 

 

Cabelo – Páginas 279 / 280 do Regimento Escolar 2020. 
 

Art. 270. O corte de cabelo padronizado para os alunos (masculino) é denominado “meia cabeleira”.  
 

§ 1º Entende-se por meia cabeleira o corte em que se usa para a parte inferior (nuca) e lateral do crânio, à 

máquina n.º 02 (dois); e para a parte superior do crânio a máquina n.º 04 (quatro). 
 

§ 2º O “pé do cabelo” deverá ser feito com o bico da tesoura contornando todo o friso (lateral e nuca) e os 

acertos deverão ser feitos com a navalha.  
 

§ 3º É proibido o uso de costeletas. Consideram-se costeletas, quando a base do pé do cabelo está abaixo da 

parte média do trago auricular (saliência cartilaginosa na entrada do ouvido).  
 

§ 4º O corte do cabelo deverá ser feito de quinze em quinze dias ou quando este apresentar tamanho superior 

ao padrão determinado.  
 

§ 5º É vedado aos alunos do CEPMG usar tinturas ou descolorir os cabelos de forma alegórica. 
 

Art. 271. As alunas do CEPMG quando usarem “coque”, este deverá estar coberto com rendinhas ou laços de 

cor preta ou marrom.  
 

OBS: a cor será escolhida pelo Comandante do CEPMG, sendo preta ou marrom, não podendo alunas usar cor 

preta e outros marrons, a cor vai ser padrão uma ou outra. 
 

Parágrafo único. O coque do cabelo das alunas deverá ser bem feito, evitando pontas soltas ou mechas caídas. 

Se necessário usarão gel ou outro produto para sanar o problema em questão.  
 

272. As alunas do CEPMG deverão seguir os padrões de apresentação individual que segue abaixo:  

§ 1º o cabelo será classificado dentro do padrão curto, médio ou longo, observando-se o seguinte  

 

I. curto: quando seu corte alcançar a linha superior da parte posterior da gola da camiseta (3º 
Uniforme);  
 



II. médio: quando seu corte não ultrapassar mais que 10 cm após a linha superior da parte posterior da 
gola da camiseta;  

 

III. longo: quando seu corte ultrapassar mais que 10 cm após a linha superior da parte posterior da gola 
da camiseta.  

 

§ 2º Quanto à utilização devidamente uniformizadas:  

 

I. curto: os cabelos deverão ser presos por presilhas na cor preta ou marrom, de modo que 
estes não fiquem soltos sobre o rosto;  
 

II. médio e longo: os cabelos deverão ser presos por “coque”, “rabo-de-cavalo”, ou “rabo-de-
cavalo trançado de forma simples”, quando a aluna estiver com o 3º uniforme (básico) e 6º 
uniforme (bata para gestantes), nos termos deste regulamento;  

 

 

III. Com o 4º uniforme (educação física) e 5º uniforme (agasalho) as alunas usarão os cabelos 
presos nos padrões de “rabo-de-cavalo” ou “rabo-de-cavalo trançado de forma simples”.  

 

§ 3º Quando a aluna estiver usando o 1º ou o 2º uniforme (túnica branca e marrom) será permitido apenas o 

“coque”;  
 

§ 4º O Comandante e Diretor determinará o uso do “coque”, “rabo-de-cavalo”, ou “rabo-de-cavalo trançado de 

forma simples” quando as discentes estiverem usando o 3º uniforme nas atividades diárias do CEPMG;  
 

§ 5º As alunas deverão usar somente o “coque”, quando da utilização do 3º uniforme em dias de entrega de 

alamar e medalha, solenidades, visitas, formaturas, eventos oficiais, representações ou desfiles;  
 

§ 6 O cabelo pode ter franja, desde que a mesma não sobreponha aos olhos, quando estiver sem cobertura e 

não apareça, quando com cobertura;  
 

§ 7º A rede que deverá prender o “coque”, a liga ou elástico que prenderá o tipo “rabo-de-cavalo” ou “rabo-de-

cavalo trançado de forma simples”, bem como grampos e “tic tac” serão na cor preta ou marrom;  
 

OBS: a cor será escolhida pelo Comandante do CEPMG, sendo preta ou marrom, não podendo alunas usar cor 

preta e outros marrons, a cor vai ser padrão uma ou outra. 
 

§8º Em quaisquer ocasiões os cabelos deverão estar arrumados sempre mantidos baixos, de forma que não 

apresentem rebeldes, evitando pontas soltas ou mechas caídas, bem como armações exageradas e indiscretas 

(tanto para os cabelos lisos ou crespos). Se necessário usarão gel ou outro produto para sanar o problema em 

questão. 
 

Art. 273. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão resolvidos pelo 

Comandante e Diretor do CEPMG juntamente com a comunidade escolar, ouvindo se necessário, o Conselho 

Estadual de Educação, Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esporte ou Comandante de Ensino da PMGO. 
 

 

 

 



 Modelo: Pagina 30 do Regimento Escolar 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Parte inferior (nuca) e lateral do crânio, à máquina n.º 02 (dois). 

        Parte superior do crânio a máquina n.º 04 (quatro). 

 

 


