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Agrupamento de Escolas de Mortágua 
Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais - Mortágua 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

 
 

CONTRATO DE FORMAÇÃO 
 
 

Entre a Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, com sede na Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro, 3450-153 Mortágua, representada pelo Diretor, Prof. Rui José Parada da Costa, 

adiante designada por primeiro outorgante, e, apenas para este efeito, representada pelo 

diretor do Curso Profissional de Técnico de Frio e Climatização. Prof. 

________________________________ e ________________________________________, 

aluno(a) n.º ____ da turma ____ do ______º ano, a frequentar a curso profissional de 

_____________________________________, adiante designado(a) por segundo outorgante, 

é celebrado o presente contrato de formação, que será regido pelas seguintes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto do Contrato) 

 

O primeiro outorgante facultará ao segundo outorgante todos as condições necessárias para a 

frequência do Curso Profissional ________________________________________, com vista 

à conclusão do ensino secundário e aquisição de uma certificação profissional de nível IV do 

Quadro Nacional de Qualificações. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Local e Horário) 

 

O curso referido na cláusula anterior decorrerá de Setembro de 20… a Julho de 20….. As 

atividades de formação decorrerão nas instalações da Escola Secundária, no que se refere às 

componentes de formação sociocultural e científica. No que se refere â componente de 

formação técnica, e sempre que a escola não reúna as condições necessárias, os alunos 

deslocar-se-ão para instalações disponibilizadas por entidades parceiras. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Direitos do Aluno) 

 

Durante a frequência do curso, o segundo outorgante tem direito a: 
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1. Receber a formação adequada ao curso em que se inscreveu, de acordo com os programas, 

referenciais de formação e metodologias estabelecidas; 

2. Beneficiar dos apoios sócio-educativos que lhe são devidos; 

3. Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais ocorridos na frequência e 

desenvolvimento das atividades de formação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Deveres do Aluno) 

 

São deveres do segundo outorgante: 

1. Ser assíduo e pontual; 

2. Participar ativamente nas atividades formativas, fazendo-se acompanhar dos materiais 

necessários; 

3. Prestar provas de avaliação com vista à capitalização dos módulos de formação;  

4. Adquirir os materiais formativos de natureza pessoal; 

5. Abster-se da prática de qualquer ato do qual possa resultar prejuízo ou descrédito para o 

primeiro outorgante; 

6. Cumprir rigorosamente as normas de utilização de materiais e equipamentos; 

7. Zelar pela conservação e boa utilização dos materiais, equipamentos e instalações que 

utiliza; 

8. Suportar os custos de substituição dos equipamentos e materiais por si utilizados sempre 

que os danos verificados resultem de comportamento doloso ou negligente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

(Assiduidade) 

 
1 - No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem 

estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina; 

b) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

2 - Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das percentagens nele 

estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da assiduidade, e 

por excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos alunos. 

Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da legislação aplicável, as 

escolas devem assegurar: 

a) No âmbito das disciplinas do curso: 

i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas; 

ou 

ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de 

aprendizagem; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas 

estabelecido. 

3. As consequências associadas à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas são as dispostas nos 

artigos 175.º e 176.º do Regulamento Interno e nos artigos 19º, 20º e 21º da Lei nº51/2012, de 5 de 

setembro. 
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4. A ultrapassagem do(s) limite(s) previsto(s) no n.º1 implica a não progressão no(s) respetivo(s) 

módulos(s); determina, ainda, o impedimento da realização das provas de Avaliação Extraordinária 

conforme previsto no n.º7 do art.º21º da Lei n.º51/2012 de 5 de setembro. 

5. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas é considerado o segmento letivo de 

45 minutos. 

6. Os motivos que o aluno pode indicar para justificar as suas faltas são os descritos no artigo 173.º do 

Regulamento Interno. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(Reposição de aulas) 

 
1. Face à natureza destes cursos, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas para cada 

disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não 

lecionadas. 

2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de: 

a. Permuta entre docentes, dada a conhecer aos alunos. 

b. Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e à 

Páscoa. 

c. Prolongamento da atividade letiva diária, durante as tardes de quarta-feira. 

3. Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas b) e c) do ponto 2, tem de 

haver a concordância do aluno e do encarregado de educação, salvo se a direção da escola 

entender necessária e imperiosa a reposição das aulas naqueles períodos. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Condições de progressão) 

 
1 - A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 

2. A progressão de ano está condicionada ao aproveitamento de no mínimo de 85% dos módulos do 

percurso curricular.  

3. Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola não se pode comprometer a dar continuidade 

à lecionação dos módulos em atraso. 

4. O aluno só conclui o curso após capitalizada a totalidade dos módulos das diferentes 

disciplinas e ter obtido uma classificação mínima de 10 valores na Prova de Aptidão 

Profissional (PAP) e na Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 

(Regulamento) 

 

Qualquer situação omissa neste contrato deve ser resolvida com base na legislação em vigor e 

nas determinações inscritas no Regulamento Interno da escola. 

O segundo outorgante tomou conhecimento e aceita as normas do Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas de Mortágua. 
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CLÁUSULA NONA 

(Disposições finais) 

 

Este contrato é feito em duplicado, ficando uma cópia na posse do aluno e outra na posse do 

diretor de curso. 

Entrará em vigor após assinado pelos primeiro e segundo outorgantes e pelo encarregado de 

educação do segundo outorgante.  

 

 

Mortágua, ___ de ____________ de 20___. 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 
 

_______________________________ 

 
O Segundo Outorgante 

 

_______________________________ 

 
O Encarregado de Educação 

 

_______________________________ 


