Universidade Júnior – 13.ª edição
03 a 28 de Julho, 2017
Ficha de Inscrição
Nota prévia:
As inscrições são efetuadas on-line, no site da Universidade Júnior (em http://universidadejunior.up.pt).
Este formulário destina-se à recolha de elementos de identificação de estudantes apoiados, para posterior realização
de uma inscrição on-line, unicamente através da câmara municipal ou de outra entidade apoiante, com acordo
previamente estabelecido com a Universidade do Porto.

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE
 Nome: __________________________________________  Data de nascimento: ____ /____ /______
 Cartão Único: [ ______________ ] [_____] [________]
 E-mail do aluno: __________________________

 Telemóvel do aluno: _______________

 Alergias, patologias ou limitações a salientar:
_______________________________________________________________________________________

DADOS ESCOLARES DO ESTUDANTE
 Nome da escola: _______________________________________________________________________
 Concelho da escola: __________________________

 Ano escolar em 2016/2017: ____

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
 Nome: _______________________________________________________________________________
 Cartão Único: _____________________

 N.º de Contribuinte: ______________________

 Morada: _____________________________________________________________________________
 Código postal: ______ - ________  Localidade: ______________  Concelho: ___________________
 E-mail do encarregado de educação: ______________________________________________________
 Telefone: _____________  Telemóvel: _____________

PROGRAMA DE ALOJAMENTO E ATIVIDADES SUPLEMENTARES
O Programa de Alojamento e Atividades Suplementares destina-se a jovens que moram em concelhos
afastados do Porto. Este programa inclui alimentação, alojamento, transportes, atividades próprias e um
seguro suplementar.
Pretendes inscrever-te neste programa?

☐ Sim
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☐ Não

ATIVIDADE(S) EM QUE TE PRETENDES INSCREVER (ASSINALAR COM X)
» Experimenta no Verão (para estudantes do 5.º e 6.º anos)
Novo!
 Experimenta: ☐ 1 ☐2
☐3
☐4
☐5
Selecione a turma:
☐A
☐B ☐C ☐D

☐6
☐E

» Oficinas de Verão (para estudantes do 7.º e 8.º anos)
Nova!
Oficina:
☐ 1 ☐2
☐3
☐4
☐5
Selecione a turma:
☐A
☐B ☐C

☐D

» Oficinas Temáticas (para estudantes do 7.º e 8.º anos)
 ☐ Oficina de Artes e Teatro (mensal)
Nova!  ☐ Oficina de Artes: cerâmica (1.ª ou 2.ª semanas)
 ☐ Oficina de Artes: vidro e escultura (3.ª ou 4.ª semanas)
 ☐ Oficina de Artes: serigrafia em azulejo e vidro (4.ª semana)
 ☐ Oficina de Arquitetura: mãos às obras! (2.ª ou 3.ª semanas)
Nova!  ☐ Oficina de Arquitetura Paisagista (2.ª semana)
 ☐ Oficina de Desporto – Atletismo (1.ª ou 2.ª semanas)
 ☐ Oficina da Vida e da Saúde (mensal)
 ☐ Bioinvestigadores (mensal)
 ☐ CSI: Cidade sob Investigação (1.ª ou 2.ª semanas)

☐E

☐A
☐A
☐A
☐A
☐A
☐A
☐A
☐A
☐A
☐A

Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:
Turma:

☐B
☐B
☐B
☐B
☐B
☐B
☐B
☐B
☐B
☐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.

 Faculdade: _________________________________________________________________
 Projeto: ___________________________________________________________________
» Andaime vocacional (5.º ao 11.º ano)
☐ Semana 1 ou 3 (8.º e 9.º)
☐ Semana 2 (5.º, 6.º e 7.º)

☐ Semana 4 (10.º e 11.º)

» Escola de Línguas (programa quinzenal)
5.º ao 11.º ano
9.º ao 11.º ano
☐ Alemão
☐ Francês
☐ Japonês
☐ Inglês
☐ Latim (nível 1)
☐ Espanhol
N.º de anos concluídos pelo estudante, na escola, desde o 5.º ano até Junho 2016:
Alemão _____

Espanhol _____

Francês ____

Frequentaste a escola de línguas em edições anteriores da U.Jr.?
Se sim, indica o n.º de vezes que te inscreveste em cada língua:
Alemão _____
Espanhol _____
Francês _____
Latim _____

Grego _____

Inglês ____

Inglês _____

Japonês _____

SEMANA(S) EM QUE TE PRETENDES INSCREVER (ASSINALAR COM X)
Experimentas, Oficinas e Projetos
☐ 03 a 07 de julho
☐ 10 a 14 de julho
☐ 17 a 21 de julho
☐ 24 a 28 de julho

Escola de Línguas
☐ 1.ª quinzena: 03 a 14 de julho
☐ 2.ª quinzena: 17 a 28 de julho
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(exceto fim de semana)

