Agrupamento de escolas João Araújo Correia

E- MODELO1- FICHA DE INSCRIÇÃO
Programa Erasmus +
2017- 2019
Queres conhecer outras culturas e trocar experiências com alunos e professores de escolas de
diferentes países da União Europeia?
Então, lê o regulamento do projecto e inscreve-te, já!
Para além do que consta no regulamento, só tens de ter disponibilidade para te deslocares a
um dos países participantes, e ter disponibilidade para receber em tua casa, um aluno
estrangeiro.
Para mais informações, consulta em _ http://avatarever.escolasjoaodearaujocorreia.com

Dados do(a) candidato(a):
Nome: ______________________________________________________________________
Turma: ________ Ano:________ Número:___________ Idade:_____________________
Residência: Rua ______________________________________________ Nº: ________
Freguesia: _________________________________Concelho:__________________________
Telefone fixo:______________________________Telm:____________________________
E-mail:
_________________________________________________________________________
Dados do(a) Encarregado(a) de Educação:
Nome: ______________________________________________________________________
Residência: Rua ________________________________________________ Nº: ________
Freguesia: ________________________________Concelho:__________________________
Telefone
fixo:__________________________________Telm:____________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
Autorização do(a) Encarregado(a) de Educação:
Na qualidade de encarregado(a) de educação, autorizo o(a) meu(minha) educando(a) a
candidatar-se a uma mobilidade ao estrangeiro, no âmbito do programa Erasmus+
Peso da Régua, _____________de_________________ de 201__
Assinatura do Encarregado de Educação:

Agrupamento de escolas João Araújo Correia
E- MODELO1- FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:_________________________________________________________
Turma: …… / nº………Idade: …………….
Capacidade de comunicação em língua inglesa:
 Fraco 
 Razoável 
 Bom 
 Muito bom 
Indica os motivos que te levam a participar neste programa:
1 ………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4…………………………………………………………………
Possibilidade de receber em casa um(a) colega estrangeiro(a)
Não 
Sim Rapaz  / Rapariga 
O que se espera de ti:
1. Empenho:
. Contactos com os parceiros, troca de informações regulares, curiosidade em saber mais sobre
os países e escolas envolvidas
. Recolha de material para o trabalho do projecto
. Envolvimento produtivo no grupo de trabalho
2. Bom / razoável domínio da língua de comunicação
Vontade de melhorar a tua performance e ter consciência da sua importância para a
comunicação com os parceiros.
3. Qualidades humanas
- Boa conduta
- Capacidade de bom relacionamento com os colegas e comunidade escolar
- Atitudes de respeito e solidariedade pelos colegas e outras culturas

2ª
Indica uma hora que tenhas
disponível para trabalhar

12,30
14,10
15,50
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