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Dress Code
FORMAL

▪ Fato clássico liso em preto, azul escuro ou cinza escuro
▪ Camisa / blusa lisa, de cor branca ou azul clara (manga 

comprida)
▪ Calçado clássico preto
▪ Meias escuras acima do tornozelo, em preto, azul ou cinza 

escuro para os homens e collants, para as mulheres, em tom 
de pele ou escuras

▪ Gravata para os homens e lenço para as mulheres

EXTRAS
▪ Cardigan ou Pullover lisos em malha e com decote em bico
▪ Sobretudo/Parka/Blusão/Gabardine em preto, azul escuro, 

cinza escuro ou bege

Quando a sua utilização é obrigatória:
Eventos oficiais da Escola nas instalações
Em representação da Escola em eventos externos
Sempre que solicitado pela direção da escola.



Dress Code
FORMAL



Dress Code
SMART CASUAL

HOMENS
▪ Blazer nos tons preto, azul e cinza escuro, bege
▪ Calças em sarja/fazenda numa das seguintes cores: bege, cinza, azul escuro 

ou preto
▪ Meias escuras acima do tornozelo, em preto, azul ou cinza escuro
▪ Camisa (manga comprida ou curta)
▪ Sapatos em tons escuros

MULHERES
▪ Blazer nos tons preto, azul e cinza escuro, bege
▪ Vestido, calças ou saia em sarja/fazenda/veludo numa das seguintes cores:

bege, cinza, azul escuro ou preto
▪ Collants em tom de pele ou tons escuros
▪ Camisa/Blusa (manga comprida ou curta)
▪ Sapatos ou botas em tons escuros

EXTRAS
▪ Cardigan ou Pullover lisos em malha e com decote em bico
▪ Sobretudo/Parka/Blusão/Gabardine em preto, azul escuro, cinza escuro ou

bege



Dress Code
SMART CASUAL



FARDAS



Dress Code
FARDAS

▪ Destina-se a ser usada pelos 
formandos em todos os momentos 
de formação prática;

▪ Não é de todo permitido aos 
formandos circular fora da Escola 
envergando as suas fardas de 
trabalho, à exceção dos alunos de 
TNA;

▪ As fardas são compostas pelas peças 
a seguir discriminadas, de acordo 
com a sua finalidade e âmbito de 
formação.



Dress Code
FARDA - Restaurante/bar - Homens



Dress Code
FARDA - Restaurante/bar - Mulheres

*Poderá também usar saia clássica preta, 
com altura pelo joelho 



Dress Code
FARDA - Cozinha/Pastelaria



Dress Code
FARDA - Turismo de Natureza e Aventura

§Pólo Azul (manga curta ou 
comprida)
Calça bermuda cinzenta 
com fecho de separação da 
parte inferior das pernas
Sapato Ténis ou de 
Caminhada
Meias escuras
Sweater Azul

▪ Pólo azul escuro (manga curta ou comprida)
▪ Calça bermuda cinzenta com fecho de 

separação da parte inferior das pernas
▪ Sapato ténis ou de caminhada
▪ Meias escuras
▪ Sweater azul escura



Dress Code
IMAGEM PESSOAL

Os alunos devem apresentar-se:

a) Com o vestuário e/ou farda em perfeitas condições de higiene e 
apresentação, ou seja, bem ataviados, com camisa por dentro das 
calças ou saias, gravata/lenço bem colocado, etc.;

b) Com os cabelos/barbas cortados/aparadas, penteados e limpos; 

c) Com as unhas limpas e bem tratadas; 

d) Devidamente barbeados;

e) Sem apresentarem tatuagens e piercings visíveis, brincos, anéis, 
colares, pulseiras ou outros acessórios demasiadamente exuberantes.



OBRIGADA!


