MATRÍCULA 7º ANO - ANO LETIVO 2017/2018
AUTORIZAÇÃO1 DE INSCRIÇÃO
PROJETO/TURMA SELF (Secção Europeia de Língua Francesa)
(Nome do Encarregado de Educação) ______________________________________________________
__________________________________________, na qualidade de Encarregado de Educação
de (Nome completo do Educando) _______________________________________________________
_______________________________________, que frequentou o 6º ano de escolaridade na
Escola ______________________________, no ano letivo 2016/2017, na turma ____, com o
número ___, pelo presente documento, expressa a autorização de inscrição do seu Educando
no Projeto/Turma SELF que deverá ser posto em prática no ano letivo 2017/2018, numa turma
de 7º ano de Francês (Língua Estrangeira 2), na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, e
terminará no final do terceiro ciclo (2019/2020).

Tomei conhecimento do teor do Projeto/Turma SELF [indicar (X) uma ou várias opções]:
Na reunião de Pais e Encarregados de Educação expressamente realizada para o efeito.
Pelo desdobrável “Projeto SELF” que me foi entregue.
Por outro meio (Educando, Diretor de Turma, outro Encarregado de Educação,…)

Sei ainda que, da adesão ao Projeto/Turma SELF, resulta:
 um acréscimo no horário semanal de um tempo letivo em Francês (Língua Estrangeira 2);
 a consequente vinculação ao projeto por um período de 3 anos, ao longo do 3º ciclo;
 a emissão de um certificado específico de avaliação, anexo ao diploma de final de ciclo
(9º ano de escolaridade), expresso em termos qualitativos.

(Estou ciente de que a presente autorização de adesão ao Projeto/Turma SELF não pressupõe a
consequente admissão do meu Educando, uma vez que, mediante a totalidade de interessados, poderão ser
aplicados critérios de seleção2).

Guarda, em ___/ ___/ 2017, o Encarregado de Educação:

__________________________________________________
(Assinatura)
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Este documento é feito em duplicado, sendo um exemplar anexado ao respetivo boletim de matrícula.
A definir e aplicar, se necessário, aquando da constituição das turmas e que deverão decorrer do aproveitamento
global (por ciclo/ano) ou específico (Português e Língua Estrangeira) do aluno.
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