ERASMUS+ KA229

LET’S COMMUNICATE TOGETHER
2018/2020
Parceria estratégica entre escolas – Cooperação para a inovação e
intercâmbio de boas práticas
Atividade de mobilidade de alunos do AE Joaquim de Araújo às escolas envolvidas no
projeto

Ficha de inscrição do aluno
Dados pessoais e escolares
Nome: _____________________________________________________________________
Idade: ____ anos
Ano de escolaridade e turma:

____.º ano / Turma _____

Cartão de Cidadão:
- Número: ________________
- Data de validade: ___/___/______
Contacto telefónico: _______________
Residência: ______________________________________ CP ______/___ ______________
Encarregado de Educação:
- Nome: ___________________________________________________________________
- Contacto telefónico: _______________

Questões de resposta obrigatória

Resposta

1. Nos últimos dois anos letivos (2016/17 e ou
2017/2018) teve processos disciplinares?
2. Qual foi a média final do ano letivo 2017/18
excluindo a disciplina de Educação Moral e
Religiosa?
3. Qual foi a nota final da disciplina de Inglês no ano
letivo de 2017/18?
4. Competências linguísticas – língua inglesa?
5. Competências nas TIC?

(1)

(2)

(1)

Produção oral - Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma
simples e breve mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.
Produção escrita - Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e
o seu destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; reformular o trabalho escrito no sentido de o adequar à
tarefa proposta.
(2)

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar, informar e aceder ao saber em contexto: comunicar a
uma escala local, nacional e internacional para produção e comunicação online; demonstrar autonomia na
pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos;
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares no âmbito do projeto Erasmus+.

Obrigatório datar e
assinar

Esta inscrição só é valida após a reunião com os encarregados de educação

O Diretor

de forma digital por António
António Duarte Conde Assinado
Duarte Conde Almeida da Cunha
Dados: 2018.12.06 18:10:37 Z
Almeida
da
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(António Duarte Cunha)

