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Hoje em dia, o uso de uniformes/fardas é encarado como um cartão de visitas da empresa, 

responsável pela identificação de uma marca. Para além de inspirarem confiança, 

comprometimento e até higiene. 

 

A principal vantagem da utilização de uniformes/fardas é a criação de um ambiente 

profissional, mais formal e sem tantas variações de estilos, incentivando os colaboradores 

sentirem-se parte de uma equipa.  

 

Além de facilitar a identificação do colaborador, os uniformes/fardas também são importantes 

para a segurança do trabalho. 

 

Preparar o aluno para o mercado de trabalho não passa exclusivamente por capacita-lo de 

competências ao nível dos conhecimentos e aptidões mas também capacita-lo de 

competências a nível das atitudes, nomeadamente comportamentais, necessárias ao posto 

de trabalho que vai ocupar. 

 

É neste espirito que a EPAV reconhece a importância de valorizar o vestuário, bem como a 

higiene e apresentação dos seus alunos. 

 

O uso do uniforme e/ou farda é um fator primordial para a boa apresentação individual e 

coletiva do aluno, permitindo a sua rápida identificação perante os demais membros da 

comunidade escolar e o reconhecimento pela comunidade envolvente. 

 

1. Obrigatoriedade 

 

1. É obrigatória a utilização de farda, definida pela escola, por todos os utilizadores que se 

encontrem nos espaços de formação técnica. 

 

2. É obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), definidos pela 

Escola, por todos os utilizadores que se encontrem em espaços de formação técnica onde tal 

esteja previamente estipulado. 

 

3. É obrigatória a utilização do uniforme institucional, definido pela escola, nas seguintes 

actividades desenvolvidas: visitas de estudo, cerimónias, atos de relevância pública realizados 

na escola ou em outras entidades, apresentação e defesa dos PT’s e PAP’s e outras situações 

definidas pela direcção da escola ou direcção pedagógica. 

 

2. Utilização 

 

1. O aluno deve, obrigatoriamente, usar as fardas de serviço durante as aulas práticas nas 

áreas de serviço de restaurante/bar, cozinha/pastelaria, pastelaria/padaria e apoio à infância 

cujos modelos tenham sido previamente aprovados pela Direção da Escola. 
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2. O aluno só poderá usar a farda de serviço fora da escola aquando da realização da Formação 

em Contexto de Trabalho, ou em representação da escola, nos termos previamente 

autorizados. 

 

3. Tendo em consideração o âmbito técnico da actividade formativa que frequenta, o aluno 

deverá cuidar da sua higiene e apresentação pessoal, de acordo com as normas seguidamente 

prescritas: 

 Usar uniforme e/ou farda, nas condições definidas pela Escola; 

 Zelar pelos seus uniformes/fardas e sua correta apresentação em público; 

 Não é permitido sobrepor às farda, peças e/ou artigos de qualquer natureza, não 

previstos; 

 O aluno deverá comparecer com o uniforme previsto para cada ocasião; 

 Apresentar os cabelos cortados e limpos; 

 Apresentar as unhas curtas, limpas e sem verniz; 

 Não apresentar tatuagens e piercings visíveis, brincos, anéis, colares, pulseiras e outros 

acessórios, quando se encontrar a desenvolver atividades de caráter prático; 

 Estar barbeado. 

 

4. Incumprimento 

 

1. O aluno só poderá realizar as aulas práticas se estiver devidamente fardado e na posse de 

todos os EPI’s definidos para as mesmas. A não utilização de todos os elementos, que 

compõem a farda de serviço, implica a marcação de falta ao aluno (este não pode realizar a 

aula). As faltas decorrentes da não utilização da farda não são passíveis de justificação. 

 

2. O aluno que não se apresente com os cuidados de higiene e apresentação pessoal, fica 

impedido de realizar as aulas práticas. Tal impedimento acarreta a marcação de falta, a qual 

não é passível de ser justificada. 

 

3. O aluno que não se apresente com a farda institucional, de acordo com o definido pela 

escola e com os cuidados de higiene e apresentação pessoal, fica impedido de participar em 

visitas de estudo, actividades de representação da escola, cerimónias e atos de relevância 

pública, apresentação e defesa do PT e PAP. Nas situações em que se aplique, será marcada 

falta de presença a qual não é passível de justificação. 

 

 

5. Uso do Uniforme Institucional - Valorização 

 

1.Tendo em conta que a escola entende que o vestuário e a apresentação dos alunos é de 

extrema importância para a aquisição de competências e para o desempenho das funções 

inerentes ao mercado de trabalho e de forma a incentivar o uso diário do uniforme 

institucional, será somado 1 valor à avaliação final de cada módulo. 

 

2.Condições de atribuição deste valor: 
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 O aluno tem de se apresentar sempre com a farda institucional com todos os 

elementos que a compõem, não havendo lugar a exceções. 

 O uniforme institucional te de ser usado de forma adequada (camisa para dentro, gravata/lenço 

bem colocado….) 

 O uso diário do uniforme institucional estende-se a todo o horário e espaço escolar 
(intervalos, hora de almoço); 

 

3. O registo do uso diário e adequado do uniforme institucional é da responsabilidade do 

docente/formador, feito em impresso próprio e validado no final do módulo pelo OET e pela 

direcção pedagógica. 

 

4. O aluno que tiver atribuição deste valor em pelo menos 80% dos módulos que compõem o 

plano de estudos do ano (descontando os módulos da disciplina de educação física e os módulos práticos que implicam o 

uso de farda de serviço) beneficiará da isenção do pagamento da matrícula do ano seguinte ou em 

ano conclusão, do certificado de habilitações. 

 

5. Uso de Vestuário Não Obrigatório no Espaço Escolar 

 

O aluno que não use o uniforme institucional diariamente fica obrigado a obedecer aos 

critérios de decência, higiene e apresentação definidos pela escola. 

 

Assim é expressamente proibido o uso de: 

 Bonés, gorros, chapéus ou equivalente no espaço escolar coberto; 

 Qualquer tipo de chinelos; 

 Calções por parte dos rapazes; 

 Calças descaídas; 

 Decotes e saias com tamanhos desadequados; 

 Acessórios desproporcionados. 

 

Não é permitida a permanência no espaço escolar do aluno que não respeite as regras de 

vestuário, higiene e apresentação definidas neste regulamento. As faltas inerentes a esta 

situação não são justificáveis. 

 

O aluno que não cumpra as regras de vestuário, higiene e apresentação fica impedido de 

aceder a qualquer categoria do quadro de mérito. 
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6. Farda de Serviço por Curso 

 

Curso de Técnico de Apoio à Infância 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Raparigas Bata Aulas de Exp. Plástica 
Fornecedor indicado pela 

EPAV 

Rapazes 

Bata ou Pólo verde c/ 

logótipo ou pulôver verde c/ 

logotipo 

Aulas de Exp. Plástica 
Fornecedor indicado pela 

EPAV 

 

 

Curso de Técnico de Proteção Civil 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 
Polo verde com logotipo da 

EPAV 
Aulas Práticas 

Fornecedor indicado pela 

EPAV 

 

 

Curso de Técnico de Restauração variante Cozinha/Pastelaria 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

 

Jaleca branca com vivos a preto e 

logotipo da EPAV 

Aulas de Cozinha e 

Pastelaria 

 

 

Fornecedor indicado 

pela EPAV 

Jaleca branca com botões pretos Compra livre 

Calça de cozinha preta Compra livre 

Avental preto Compra livre 

Barrete Branco 
Fornecedor indicado 

pela EPAV 

Lenço Branco Compra livre 

Sapato profissional cozinha branco Compra livre 
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Curso de Técnico de Restauração variante Restaurante/Bar 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Camisa preta 
 

 

Nas aulas de 

Restaurante e Bar 

 

Fornecedor 

indicado pela EPAV 

Avental amarelo 
Fornecedor 

indicado pela EPAV 

Calça ou saia preta Compra livre 

Sapato preto clássico Compra livre 

 

 

Curso de Técnico de Pastelaria/Padaria 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

 

Jaleca branca com vivos a preto e 

logotipo da EPAV 

Aulas de Pastelaria e 

Padaria 

 

 

Fornecedor indicado 

pela EPAV 

Jaleca branca com botões pretos Compra livre 

Calça de cozinha preta Compra livre 

Avental preto Compra livre 

Barrete Branco 
Fornecedor indicado 

pela EPAV 

Lenço Branco Compra livre 

Sapato profissional cozinha branco Compra livre 

 

 

Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 

 

 

 

 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto Aulas Práticas 

Compra livre 

Gravata verde (homens) 

Lenço verde (senhoras) 
Compra na EPAV 
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7. Uniforme Institucional por Curso 

 

Curso de Técnico de Apoio à Infância 

 

 

 

Curso de Técnico de Proteção Civil 

 

 

 

Curso de Técnico de Restauração variante Cozinha/Pastelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata rosa(homens) 

Lenço rosa (senhoras) 
Compra na EPAV 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata verde escuro (homens) 

Lenço verde escuro (senhoras) 
Compra na EPAV 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata laranja (homens) 

Lenço laranja (senhoras) 
Compra na EPAV 
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Curso de Técnico de Restauração variante Restaurante/Bar 

 

 

 

Curso de Técnico de Pastelaria/Padaria 

 

 

 

Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 

 

8. Aquisição do Uniforme Institucional e Fardas 

 

1. Na aquisição de vestuário ao fornecedor indicado pela EPAV, a Escola atua apenas como 

prescritora. Toda a relação de compra e venda é estabelecida fora do espaço escolar 

diretamente entre o fornecedor e o aluno ou o seu encarregado de educação, nomeadamente 

no que respeita a encomendas, tirada de medidas (quando necessário), entregas, pagamentos 

e reclamações. 

 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata azul (homens) 

Lenço azul (senhoras) 
Compra na EPAV 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata amarela (homens) 

Lenço amarela (senhoras) 
Compra na EPAV 

 Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Todos 

Fato completo cor preta casaco + calça 

ou saia + Camisa branca  

Sapato clássico preto 

Visitas de estudo; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa do PT e PAP; 

Outras situações 

Compra livre 

Gravata verde (homens) 

Lenço verde (senhoras) 
Compra na EPAV 
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2. As gravatas e os lenços são comprados na EPAV de forma a garantir uma uniformização das 

cores e logotipo. 

 

9. Disposições Finais 

 

1. As matérias relativas ao uniforme institucional, fardas e EPI’s, não expressamente previstas 

neste regulamento enquadram-se no regulamento interno da escola e, na sua omissão, 

deverão ser resolvidas pela direção pedagógica. 

 

 

 

 

Este documento foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico aos 2 dias do mês de 

novembro de 2016. 

 

 

 

José Luís Furtado 

Presidente da Direção Pedagógica 

 

 


