
  

 

 

 

 

 

Telef: 291 233 922   |   E-mail: educacao@cm-funchal.pt    |   Rua 5 de outubro,61, 3º andar, 9000-079 Funchal 

Programa Universidade Júnior  
7 a 12 de Julho 2019 

Ficha de Candidatura 

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA/DO JOVEM 

 Nome: __________________________________________     Data de nascimento: ____ /____ /______      

 Cartão Único: [ ______________ ]  [_____]  [________]    N.º de Contribuinte: ____________________ 

 E-mail: ___________________________________________________   Telemóvel: ________________ 

 Alergias, patologias ou limitações a salientar:  

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS ESCOLARES DA/DO JOVEM 

 Nome da escola: _______________________________________________________________________  

 Ano escolar em 2018/2019: ____________ 

 Ação Social Educativa (Escalão): _______________ 

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA/DO ENCARREGADA/O DE EDUCAÇÃO 

 Nome:  _______________________________________________________________________________  

 Cartão Único: [ ______________ ]  [_____]  [________]    N.º de Contribuinte: ____________________ 

 Morada:  _____________________________________________________________________________  

 Código postal: ______   -   ________   Localidade: ____________________________  

 E-mail:  ______________________________________________________________________________  

 Telefone: _________________      Telemóvel: _________________________  

ATIVIDADES (ASSINALA COM X A OPÇÃO PRETENDIDA APÓS CONSULTA DOS PLANOS 2019)                                                               

» Experimenta no Verão (para estudantes do 5.º e 6.º anos)  

 Experimenta:  ☐ 1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 

 Selecione a turma:  ☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D   ☐ E 
 

» Oficinas de Verão (para estudantes do 7.º e 8.º anos)  

 Oficina:  ☐ 1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 Selecione a turma:  ☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D   ☐ E 
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» Oficinas Temáticas (para estudantes do 7.º e 8.º anos)  

 ☐ Oficina de Desporto (mensal)                              Turma:   ☐ A   ☐ B   

 ☐ Oficina de Artes: Jogo Animado (1.ª ou 2.ª semana)  Turma:   ☐ A   ☐ B  

 ☐ Oficina de Artes: Vidro (2.ª ou 3.ª semana)                Turma:   ☐ A   ☐ B  

 ☐ Oficina de Desporto – Atletismo (1.ª ou 2.ª semana)               Turma:   ☐ A   ☐ B    

 ☐ Oficina da Vida e da Saúde (mensal)                                    Turma:   ☐ A   ☐ B   

 ☐ Bioinvestigadores (mensal)                  Turma:   ☐ A   ☐ B  

 ☐ CSI: Cidade sob Investigação (1.ª ou 2.ª semanas)  Turma:   ☐ A   ☐ B  

 ☐ Oficina da Biodiversidade (mensal)                                                                 Turma:   ☐ A   ☐ B 

 ☐ Oficina de Ciências (mensal)                                             Turma:   ☐ A   ☐ B  

 

 

 

» Verão em Projeto (para estudantes do 9.º ao 11.º ano)* 

* Verifica o ano de escolaridade mínimo exigido para cada projeto, caso contrário a inscrição poderá não ser aceite. A Atividade 
deverá decorrer obrigatoriamente na 2ª semana (S2). 

 

 

  

1ª opção: Faculdade: ____________________________________________________________________________  

Atividade: _____________________________________________________________________________________ 

2ª opção: Faculdade: ____________________________________________________________________________  

Atividade: _____________________________________________________________________________________ 

 

APRESENTA DE FORMA SUCINTA OS MOTIVOS QUE TE LEVAM A QUERER PARTICIPAR NO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE JÚNIOR 2019 

 

 

 

 

DESEMPENHAS ALGUMA ATIVIDADE DE LAZER, DESPORTIVA OU DE VOLUNTARIADO? 

 ☐☐☐☐ Sim ☐☐☐☐ Não    Qual/Quais? ______________________________________________________________ 

A PREENCHER PELA /O ENCARREGADA/O DE EDUCAÇÃO: 

Eu, _______________________________________________________________________, Encarregada/o de 

Educação da/o aluna/o, ____________________________________________________________, autorizo a sua 

participação no Programa Universidade Júnior 2019, a realizar-se entre os dias 7 e 12 de julho 2019, na Universidade do 

Porto. Declaro que tomei conhecimento das normas de participação no Programa (disponíveis no site da Universidade 

Júnior http://universidadejunior.up.pt/ ). 

Assinatura da/o Encarregado/a de Educação: __________________________________________________________  

Data: _____ / ________ / ________ 
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