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CÓDIGO DE VESTIR-SE 

 
Estudantes tem que usar roupas que sejam apropriadas para uma área de trabalho e um 
ambiente escolar. Estudantes não podem usar roupas que podem interromper ou interferir 
com o processo educacional ou pôr em perigo a segurança do estudante ou outros. A 
administração reserva o direito de fazer a determinação o que é vestuário aceitável. 
 
Estudantes não podem usar roupas com jóias, crachá ou qualquer outra coisa que promove, 
faz propaganda, ou exibir drogas, álcool, produtos de tabaco, atividades sexuais, violência, 
símbolos ofencivos, vulgar ou linguagem obscena, fotos ou imagens decadante com o intuito 
de humor,  linguagem perjorativa em relação à formação étnica das pessoas, nacionalidade 
de origem, orientação sexual ou disabilidade; representar qualquer groupo de ódio, gangue, 
organização ou fisolofia que defende violência ou interompe os objetivos do programa de 
instrução da escola. 
 

• Estudantes não podem usar cordão que sufoca, roupa ou acessórios: colares, 
bracelets e correntes longas e grossas. 

• Estudantes não podem usar acessórios na cabeça (ex. chapéu, boné, capuz ou  
lenço) na escola a não ser por motivos de saúde/ou segurança que sejam requeridos 
o uso de chapéu. 

• Estudantes não podem usar ou levar uma peça de roupa de uso exterior como 
jaquetas ou chapeus para a aula ou oficina a não ser que o professor determine que 
a temperatura justifique o uso. 

• O estudante não pode usar nenhuma roupa decotada, frente única, ou que mostre a 
parte inferior da barriga. Todas as blusas tem que cobrir a parte de cima do corpo, e 
ser apropriado para a sala de aula  ou oficina. Estudantes podem usar blusa sem 
manga, mas somente se a abertura da manga ter um corte regular e não mostrar 
nehuma parte de cima do corpo. 

• Estudantes podem usar bermuda durante a semana acadêmica, desde que seja 
acima do joelho, e não esteja “rasgada”, short de ginástica, , sunga de natação, 
cuecas, ou stretch. 

• Saia também tem que ser acima do joelho. A cintura de todas as saias, short, e calça 
tem que ser apropriado. 

• Roupa íntima não pode ser visível. 
• A calça do pijama não pode ser visível e chinelo não pose ser usado. 
• Roupa rasgada não poderá ser usada. 
• Roupa que revele ou que seja uma distração não poderá ser usada 

 
Estudantes em que a roupa não aderir com o código de vertir-se deverão mudar para roupas 
que sejam aceitáveis ou poderão enfrentar ação disciplinar. 
 
 
Requerimentos para Educação Física 
 

• Tênis 
• Camiseta/blusa de malha e short de ginástica/calça de malha 
• Não pode ter  fecho, rebite, laços, pressão, fivela, ou correntes. 
• A remoção de todas as jóias, com exceção dos brincos approvados.  
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Exigências pessoais da proteção/equipamento  
 
Para a proteção pessoal dos estudantes e de acordo com padrões aceitáveis da indústria e 
de normas de segurança reconhecidas, a administração pode proibir  alguns penteados e 
jóias nas oficinas.  A natureza de alguns programas exige que, os pais devem fornecer 
botas especiais para a proteção pessoal do estudante. Tal sapato deve ser aprovado. Estas 
oficinas incluem: Lanternagem, Auto Tecnologia, Carpintaria e Produção de Armário, 
Culinária, Elétrica, Gerenciamento, Aquecimento, Ventilação, Condicionamento de Ar e 
Refrigeração, Encanamento e Aquecimento de Hydronic. Os estudantes na oficina não 
podem usar chinelos, Clogs, sandálias, ou nenhun outro calçados considerados perigosos à 
luz dos objetivos ocupacionais do Tri County. 
 
O Tri-County fornece um respirador para todos os estudantes de Lanternagem, Mecânica, 
Gerenciamento e na Carpintaria. Os estudantes são testados primeiro e então recebem um 
respirador. Somente aqueles estudantes que são aprovados por um médico recebem um 
respirador. Se um estudante perde ou danifica o respirador recebido, o custo da recolocação 
é $35.00. O cabelo facial pode inibir a eficácia do dispositivo protetor. 
 
O Tri-County fornece óculos de proteção para todos os estudantes. Se os estudantes 
perdem os óculos de proteção de segurança, o custo da recolocação é $5.00. Os 
estudantes podem pegar emprestado os óculos de proteção da oficina por tempo 
temporário. 
 
 
Exigência do Uniforme da Oficina e Laboratório 
 
Muitas oficinas exigem uniformes ou blusas. Os estudantes registrados nestes programas 
devem usar o tipo de uniforme ou de blusa da cor estipulado para cada programa. O Tri-
County notificará o pai/guardião de todo o estudante que não usar o uniforme aprovado, os 
pais devem trazer o uniforme ou retornar com o estudante para casa a menos que o 
estudante concorde em usar  uma roupa alternativa fornecida pelo Tri-County. Os 
estudantes que escolherem ir para casa são então ausentes e podem incorrer a ação 
disciplinar. 
 
Os estudantes não podem marcar ou desfigurar uniformes, ou usar uniformes com furos, 
rasgos, ou com coisas perigosas não fixadas, como shirttails ou partes frouxas de roupa 
rasgada. 
 
Os estudantes devem usar camisas de uniformes sendo que estas devem estar por dentro 
da calça. As Oficinas que exigem uniformes incluem: 
  

• Esteticista 
• Arte Culinária 
• Carreira na área de Pre-infância 
• Carreiras Médicas 

 
Além disto, os professores destas oficinas e/ou da Administração podem exigir a remoção 
de ornamento de jóia e body-piercing por razões de segurança. 
 


