
Código de Traje Académico 
 
 
Secção 1 – Direito ao uso do traje 
 
Artigo 1 
 
O uso do traje académico só é permitido a partir do dia das serenatas (pelos 
caloiros que forem ao traçar da capa, por parte dos seus padrinhos), realizada 
na segunda-feira da semana académica. Os vermes que a esta cerimónia 
faltarem estão expressamente proibidos de usar e tocar no traje académico até 
efectuarem a sua segunda matricula na Escola Superior de Educação de 
Setúbal. 
 
Artigo 2 
 
Constituem excepções ao artigo anterior: Membros da Tuna - podendo trajar a 
partir da segunda actuação oficial da Tuna desde que o estudante dela faça 
parte, mas somente nestas actuações. 
 
 
Secção 2 – Constituição do Traje Académico 
 
Artigo 1 
 
O traje masculino é constituído pelos seguintes elementos: 
 

1. Calça preta, podendo utilizar ou não um cinto preto; 
2. Camisa branca lisa, sem botões de punho e de colarinho; 
3. Colete preto, do qual o último botão não será abotoado; 
4. Gravata preta lisa; 
5. Batina preta pelo joelho, com bandas e com número ímpar 
de botões; 
6. Meias pretas; 
7. Sapatos pretos sem adornos, se de atacadores com 
número ímpar de casas, caso tenham número par, uma das 
casas não é utilizada, não sendo permitido o uso de sapatos 
de camurça ou de verniz; 
8. Capa de estudante com colchete; 
9. Na falta de colete, a batina deve-se usar sempre abotoada; 
10. É proibido o uso de botins ou botas altas. 

 
 
 
 
 
 



Artigo 2 
 
O traje feminino tradicional é constituído pelos seguintes elementos: 
 

1. Saia preta pelo joelho, justa e com racha passada ou 
macho, saia esta que não pode subir mais que três dedos 
acima ou abaixo do joelho; 
2. Camisa branca lisa, sem botões de punho e de colarinho; 
3. Gravata preta lisa; 
4. Collants de vidro ou Lycra pretas, lisas e não opacas; 
5. Casaco preto com número impar de botões; 
6. Sapatos pretos lisos, sem pala e salto com o máximo de 
3cm de altura, sem adornos e fivelas, sem salto de cunha ou 
agulha e sem ponta bicuda  
7. Capa de estudante com colchete. 

 
O traje feminino da Escola Superior de Educação de Setúbal é constituído 
pelos seguintes elementos: 
 

1. Saia preta pelo joelho, justa e com racha passada ou 
macho, saia esta que não pode subir mais que três dedos 
acima ou abaixo do joelho; 
2. Camisa especialmente concebida para este traje; 
3. Corpete do traje, com cordão vermelho entrelaçado, branco 
no caso de caloiras da tuna; 
4. Collants de vidro ou Lycra pretas, lisas e não opacas; 
5. Casaco preto com número impar de botões; 
6. Sapatos pretos lisos, sem pala e salto com o máximo de 
3cm de altura, sem adornos e fivelas, sem salto de cunha ou 
agulha e sem ponta bicuda; 
7. Capa de estudante com colchete. 

 
 
Em ambos os casos são permitidos “pins” desde que colocados do lado direito 
da lapela e em número ímpar.  
 
Artigo 3 
 
Restrições e excepções no uso do traje: 
 

1. Não é permitida a utilização de qualquer tipo de maquilhagem; 
2. Qualquer adorno para o cabelo deverá ser discreto; 
3. O uso de piercings e brincos é permitido desde que estes 

sejam pequenos e de uma das seguintes cores: branco, preto, 
ou prateado; 

4. É proibido o uso de chapéus, gorros ou qualquer utensílio que 
cubra a cabeça, porque esta deve permanecer sempre 
descoberta, salvo guarda-chuva se este fôr preto; 

 



5. É permitido o uso de uma capa preta para o transporte de 
material escolar e objectos pessoais; 

6. É permitido o uso de pasta para transporte de livros ou 
computador (sem adornos e de côr preta), proibindo todos os 
restantes tipos de mochilas e sacos, exceptuando o uso de 
malas de viagem e de sacos de instrumentos musicais; 

7. Só são permitidos anéis tais como: alianças e anéis de 
noivado e de curso; 

8. Não é permitido o uso de pulseiras e colares; 
9. São permitidos óculos escuros desde que sejam pretos; 
10. Só são permitidos relógios de bolso; 

 
Secção 3 – Capa de estudante 
 
Artigo 1 
 
A capa de estudante pode ser usada dobrada, traçada ou caída pelos ombros, 
como abaixo se explicita e de acordo com as instruções expressas no artigo 2: 
 

1) Dobrada: a capa será dobrada pelo avesso de forma a evidenciar as 
insígnias e colocada sobre o ombro esquerdo. O lado do colarinho da capa 
deverá ficar para trás de modo a que as insígnias fiquem para a frente e por 
cima do coração; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Traçada: a capa terá de ser traçada sobre o ombro esquerdo de forma 
que a cor branca do traje não possa ser observada (como ilustrado na 
figura); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Caída 
 

a) Sobre os ombros, com as dobras na gola, sendo a primeira dada 
como sinal de respeito pela Escola a segunda pela Associação de 
Estudantes ou Tuna, caso seja membro e as restantes dadas num 
número igual ás matricula já realizadas (como ilustrado na figura); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Em situação de luto ou protesto, a capa deverá estar caída sobre 
os ombros, sem dobras e de colchete encaixado. Somente em situação 
de luto, as lapelas da batina ou do casaco têm que estar sobrepostas, 
de modo a que a cor branca do traje não seja visível. 

 
 
Artigo 2 
 
A capa de estudante é usada dos seguintes modos, de acordo com o local e a 
hora do dia: 
 

1. Durante o dia: 
a) No exterior: de qualquer das formas previstas no 
artigo anterior; 
b) Debaixo de tecto: não pode ser usada traçada; 

 
2. Depois do pôr-do-sol: 

a) No exterior: sempre traçada  
b) Debaixo de tecto: não pode ser usada traçada. 
 

3. Constituem excepções aos dois pontos anteriores: 
a) Nas ocasiões solenes, durante o dia e de noite 
debaixo de tecto, a capa deve estar caída pelos 
ombros, com dobras; 
b) Em caso algum poderá um estudante perder a sua 
capa de vista, só podendo afastar-se até aos dez 
metros da mesma; 



4. O estudante só poderá afastar-se da sua capa se 
esta estiver sobre os ombros do acompanhante do sexo 
oposto; 

 
5. De modo nenhum a capa poderá ser utilizada sem o 
traje. 

 
Artigo 3 
 
O uso de emblemas, alfinetes e outros adornos, bem como de rasgões, 
obedece ás seguintes normas: 
 

1. Os emblemas, alfinetes e restantes adornos habitualmente 
utilizados têm que ser colocados, única e exclusivamente, no 
canto inferior esquerdo do avesso da capa, não sendo visíveis do 
outro lado; 
2. Todas as insígnias devem ser cosidas manualmente com 
linha preta em ponto cruz e esta não deve passar para o lado 
exterior da capa. A soma das insígnias deve ser sempre em 
número impar, não contando os grelos como emblema, não 
podendo estes ser pregados com alfinete; 
3. Aos estudantes que trajam a partir do dia das serenatas, só 
é permitido a utilização de insígnias e outros adornos no 
momento em que fazem a segunda matricula na Escola Superior 
de Educação de Setúbal; 
4. Os rasgões são facultativos e deverão ser feitos somente 
por alunos finalistas, sempre com os dentes e da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rasgão feito pela(o) namorada(o). No caso de “o namoro  
acabar” o estudante terá que coser todo o rasgão com linha da 
cor do IPS (vermelho). Se as duas pessoas se reconciliarem e 
voltarem a namorar o estudante pode retirar toda a linha. No caso 
de começar outra relação com pessoa diferente, pode retirar até 
metade da linha, ficando sempre a outra metade; 
2. O(a) melhor colega do IPS; 
3. O(a) melhor colega da Escola Superior; 



4. A melhor amiga; 
5. O melhor amigo; 
6. O Padrinho/ A Madrinha de curso; 
7. Este rasgo é feito pelo aluno proprietário da capa. 

Artigo 4 
 
A capa de estudante jamais poderá ser lavada ou limpa a seco, sendo a divina 
chuva o seu único sustento líquido. O acto de lavar a capa significa apagar e 
renunciar todas as recordações da vida de estudante. Os supersticiosos dizem 
“dar azar”. 
 
 
Artigo 5 
 
Qualquer caso omisso que seja apresentado após a leitura deste código 
reserva-se à Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de 
Setúbal o direito de resolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


