UNIFORME ESCOLAR
Janeiro 2021
É esperado que os alunos da Nobel International School usem o uniforme escolar no seu dia-a-dia, em todas
as ocasiões. O uniforme escolar faz parte da nossa identidade coletiva e promove o sentido de comunidade.
É importante que os alunos se apresentem como embaixadores da escola em todos os momentos, incluindo
quando estão em locais públicos ou em viagem de e para a escola.
A Direção Pedagógica e a Administração da escola espera que todos os alunos sigam a Política do Uniforme.
Todos os alunos devem usar o uniforme conforme indicado em baixo. O uniforme será verificado
diariamente. Os alunos não irão ter permissão para estar nas aulas caso não estejam corretamente vestidos
com o uniforme escolar completo. Um membro da equipa levará os alunos à loja da escola para comprar o
uniforme correto e comunicará aos Encarregados de Educação de qualquer aluno que não cumpra esta
política.
Objetivos:
• Promover o autoconceito e autoimagem
• Desenvolver o sentimento de pertença à escola e o orgulho de utilizar este uniforme
• Promover uma abordagem profissional para a aprendizagem
• Ajudar a promover o ethos académico da escola como um ambiente disciplinado e bem-ordenado que
fomenta a aprendizagem
• Garantir que os alunos estejam sempre bem apresentados e elegantes.
Isto será alcançado através
• Dos Pais e encarregados estarem totalmente cientes dos requisitos uniformes.
• Documentação para todos os novos alunos, indicando claramente como o uniforme pode ser obtido e
utilizado.
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Uniforme do 1º, 2º e 3ºciclo
Item
Pullover

Descrição

Camisa / Polo

Pullover azul-marinho de manga comprida ou sem manga com emblema da escola.
Nenhum outro tipo de agasalho, sweatshirt, blusa ou colete será permitido.
Polo ou camisa branca com o emblema da escola.

Saia

Saia escolar cinzenta.

Calças
Polar

Calças ou calções cinzento-escuro com o emblema da escola.
Para usar por cima da blusa da escola; um polar ou blusão azul-marinho com o emblema
da escola.
Meias ou collants azul-marinho, ou cinzentas. Não são permitidas meias acima do joelho.
Os alunos podem usar sapatos ou sapatilhas para ir à escola. Devem ser confortáveis e
práticos; não abertos (não são permitidos chinelos).

Meias / collants
Sapatos

Casaco e chapéus

Proteção de uniforme
nas aulas de arte

No 1º e 2º cíclo é obrigatório usar o boné ou chapéu da escola em todas as atividades
externas durante o verão.
O blusão da escola - Parka
Chapéu de inverno, cachecol ou boné azul-marinho com emblema da escola (opcional)
Podem usar uma camisa ou t-shirt velha nas aulas de arte.

Equipamento de Educação Física
Por favor note que o equipamento de educação física só é permitido nos dias em que o aluno tem essa
aula.
Item
Descrição
Parte de baixo
Parte de cima
Meias
Sapatos
Casaco

Calções ou calças de fato treino azul-marinho.
T-shirt cinzenta com o emblema da escola.
Casaco de capuz cinzento com o emblema da escola.
Meias desportivas azuis.
Sapatos desportivos (ténis) Não são permitidas sapatilhas de pano ou botas ou ténis de
cano alto.
Blusão azul-marinho com o emblema da escola.

Em todos os eventos escolares e quando os alunos estiverem a representar a escola, devem usar calções,
calças ou saia e camisa ou polo branco. O equipamento de educação física não é permitido nestes eventos e
os calçados devem ser apropriados para essas ocasiões.
Uniforme do Secundário
Item
Pullover
Camisa / Polo
Saia
Calças
Polar
Meias / collants

Descrição
Pullover marinho de manga comprida ou sem manga com emblema da escola. Nenhum
outro tipo de agasalho, casaco, blusa ou colete será permitido.
Polo ou camisa branca com o emblema da escola, manga curta ou comprida.
Saia da escola azul-marinho.
Calças ou calções azul-marinho com o logotipo da escola.
Para usar por cima da bulsa da escola; um polar ou blusão azul-marinho com o emblema
da escola.
Meias ou collants azul-marinho ou cinzentos.
As meias acima do joelho já não fazem parte do uniforme escolar.
Leggings não são permitidos.
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Sapatos

Casaco e chapéus

Os alunos podem usar sapatos ou sapatilhas para ir à escola. Devem ser confortáveis e
práticos; não abertos (não são permitidos chinelos).
O blusão da escola - Parka
Chapéu de inverno, cachecol ou boné azul-marinho com emblema da escola (opcional)

Equipamento de Educação Física
Por favor note que o equipamento de educação física deve ser usado apenas para a aula educação física.
Item
Descrição
Parte de baixo
Parte de cima
Meias
Sapatos

Calções ou calças de fato treino escolares azuis.
T-shirt cinzenta e casaco cinzento de capuz.
Meias desportivas azuis.
Sapatos desportivos (ténis) Não são permitidas sapatilhas de pano ou botas ou ténis de
cano alto.

Casaco

Polar, corta-vento ou parka azul escuro

A escola reserva-se ao direito de avaliar a correta utilização do uniforme. Os alunos que não cumprirem a
política do uniforme serão levados à loja da escola para comprar o item, ou enviados para casa para mudarem
de roupa.
Papéis e responsabilidades:
Os alunos
• Usar o uniforme necessário e estarem devidamente equipados em todos os
deverão:
momentos
Todos os
• Monitorizar os alunos diariamente, garantindo que as regras estão a ser cumpridas
professores
deverão:
Os diretores de
• Entrar em contato com os Encarregados de Educação para resolver quaisquer
turma deverão:
problemas recorrentes
• Informar a direção sobre eventuais incumprimentos.
A direção deverá: • Apoiar os professores nas suas funções
• Recolher a informação
Os Encarregados
• Apoiar a política de uniforme escolar
de Educação
• Certificarem-se de que o educando cumpre integralmente com as regras do
deverão:
uniforme
Orientação adicional:
Bijutaria e
•
cabelo
•
•

Apenas bijutaria discreta deve ser usada.
O cabelo deve ser de cor natural e penteado.
Os alunos só podem ter unhas de cor natural.

Calçado de
Educação Fisica
Meias

•

Devem ser utilizados ténis adequados para a Educação Fisica.

•

As meias devem ser acima do tornozelo.

Pertences

•

Grandes quantias de dinheiro e objetos pessoais de valor não devem ser
trazidos para a escola. A Nobel School não se responsabiliza por qualquer
reclamação decorrente de roubo, perda acidental ou dano a objetos pessoais,
dinheiro, pertences ou roupas enquanto dentro das instalações da escola.
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Roupas
religiosas:

•
•
•
•

Os hijabs devem ser pretos ou azuis lisos.
As alunas podem querer usar saias longas; devem ser pretas ou azul-marinho
lisas.
As barbas devem ser bem cuidadas.
Uma pequena cruz pode ser usada sob o uniforme escolar.

Monitoramento, avaliação e revisão
A Direção da Escola realizará uma revisão a esta política, pelo menos a cada dois anos e avaliará sua
implementação e eficácia. A política será promovida e implementada em toda a escola.
Violações desta política
Os alunos que não cumpram com esta política serão devidamente sancionados, de acordo com o
Regulamento Interno, o que, em casos de incumprimento das exigências razoáveis, pode levar a
procedimentos disciplinares do aluno.
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