
 
 

DESPORTO ESCOLAR 

CONTRATO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA E INSCRIÇÃO 2019/2020 

 

Entre 

1º Outorgante (doravante denominado Professor de Educação Física) 

Com sede em: Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

 

2º Outorgante (doravante denominado Aluno) 

Nome do(a) Aluno/a:___________________________________________________, nascido(a) na 

data___/___/_____, da turma _______, do ano ______ com n.º de turma _______e n.º de processo 

_________educando(a) de ________________________________________________________, 

telemóvel __________________, email _______________________________________________ 

 

É celebrado o presente contrato de formação desportiva e inscrição no Desporto Escolar que se regerá pelas seguintes 

cláusulas:  

 

1. O Professor de Educação Física compromete-se a promover a formação desportiva do aluno, dispondo, para 

o efeito, dos meios técnico-pedagógicos necessários para o efeito. 

 

2. O Aluno compromete-se a, com assiduidade, pontualidade e empenho, realizar as tarefas de formação 

desportiva como: 

a. Participação regular nos treinos da modalidade e no escalão em que se encontra inscrito; 

b. Representação do Clube DE nas competições em que seja convocado, que se realizem dentro e fora 

da escola; 

c. Apresentar, por escrito, a justificação de ausência a convocatória/competição; 

 

3. O Aluno/Encarregado de Educação cede os seus direitos de imagem à EPMCELP, para efeitos de 

promoção/divulgação das atividades do Desporto Escolar (*);  

a. Caso não autorize, favor assinalar com uma cruz 

 

4. O Aluno/Encarregado de Educação são responsáveis por realizar um controlo médico prévio, de modo a 

atestar que o aluno não apresenta contraindicações para a prática da(s) modalidades(s) desportiva(s) 

escolhida(s). 

 

5. O presente contrato tem um período probatório de 30 dias. Em Outubro de 2019, o Aluno, o Professor e 

possivelmente o Encarregado de Educação irão debater a adaptação e desempenho do aluno durante o 

período probatório. 

 

6. No caso de ser considerado aluno de referência desportiva, o aluno receberá diplomas de mérito desportivo. 

 

7. Se o aproveitamento/comportamento escolar for insatisfatório, ou se em situação de treino/competição 

o Aluno revelar atitudes que não se coadunem com a ética no desporto, será coibido de competir mas não 

de treinar, durante o período que o professor responsável pela modalidade considerar necessário. 



 

 

Natação Nível 1 (introdução) - Adaptação ao meio aquático e iniciação técnica. 

Natação Nível 2 (elementar) - Aperfeiçoamento técnico. 

Natação Nível 3 (avançado) - Nível técnico avançado. 

(*) - Sujeito a uma avaliação inicial pelo professor responsável da modalidade e posterior enquadramento de nível. 

(*) Natação Nível 1 - Admite alunos a partir do 1º ano de escolaridade. Limitado ao número máximo de 8 alunos por 

professor. 

NOTA – Nas modalidades definidas por idades (sub12,14,16 e 18), os alunos(as) inscrevem-se no escalão 

correspondente à idade em que iniciam o ano letivo. As inscrições na modalidade de Badminton são para 

alunos que frequentam o 7º, 8º e 9ºanos. 

 

Assinatura do Professor  Assinatura do Aluno  Assinatura do Encarregado de Educação 

 

_____________________  __________________  ___________________________________ 

MODALIDADES Escalão 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira
Colocar "x" na 

modalidade a 

inscrever

Sub12 M 13h15-14h05 13h15-14h05 13h15-14h05

Sub14 M 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub16 M 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub18 M 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub12 F 12h15-13h05 12h15-13h05 12h15-13h05

Sub16 F 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub12 13h15-14h05 13h15-14h05 13h15-14h05

Sub18 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub14 17h15-18h30 17h15-18h30

Sub18 17h15-18h30 17h15-18h30

Nível 3 17h15-18h30 17h15-18h30

Nível 2 17h15-18h30 17h15-18h30

Nível 1 12h15-13h05 12h15-13h05 12h15-13h05

BADMINTON 3ºCiclo 17h15-18h30 17h15-18h30

GINÁSTICA Vários 13h15-14h05 13h15-14h05

4ºAno 12h15-13h05 12h15-13h05

3ºAno 12h15-13h05 12h15-13h05

2ºAno 12h15-13h05 12h15-13h05

1ºAno 12h15-13h05 12h15-13h05

JUDO Pré-Escolar 14h15-15h05 14h15-15h05

Início dos treinos - 9 de Setembro

Ficha de inscrição tem que ser entregue no primeiro treino ao Professor responsável pela modalidade

FUTSAL

BASQUETEBOL

VOLEIBOL

NATAÇÃO *

JOGOS PRÉ-

DESPORTIVOS


