
INFORMATION TO BE FILLED OUT BY THE STUDENT  
(INFORMAÇÃO PARA SER PREENCHIDA PELO ALUNO) 
NOTE: Please complete all sections (Print or type). Do not be modest. Every bit of information can be used to assist with the 
selection process. (NOTA: Por favor preencha todas as secções (em letra de imprensa ou por computador). Não use modéstia. 
Todas as informações podem ser usadas para o processo de seleção.)  

❶ACTIVITIES:  
List all activities in which you have participated in the last three years. Include clubs, teams, musical groups, church groups, 
clubs sponsored outside the school, Boy or Girl Scouts, volunteer groups, or community art endeavors, etc., and major 
accomplishments in each. Attach additional pages, if necessary. Please be reminded the Signature of the Adult Sponsor is 
required. In alternative, the sponsor may send a brief email or recommendation that you can attach to this application. 
(Enumere todas as atividades em que participou nos últimos três anos. Inclua clubes, equipas, grupos musicais, grupos da 
Igreja, escuteiros, grupos voluntários, ou atividades artísticas comunitárias, etc. e o que considera serem os seus maiores 
sucessos em cada. Adicione páginas se necessário. A assinatura do adulto responsável pela atividade é obrigatória. Em 
alternativa, pode anexar um email ou carta de recomendação do responsável pela atividade.)  
 

A) ACTIVITY (Atividade):  When (Quando):  

Accomplishments (Sucessos):  Signature  of Adult Sponsor   

      (Assinatura do adulto responsável) 
 

B) ACTIVITY (Atividade):  When (Quando):  

Accomplishments (Sucessos):  Signature  of Adult Sponsor   

      (Assinatura do adulto responsável) 
 

C) ACTIVITY (Atividade):  When (Quando):  

Accomplishments (Sucessos):  Signature  of Adult Sponsor   

      (Assinatura do adulto responsável) 
 

D) ACTIVITY (Atividade):  When (Quando):  

Accomplishments (Sucessos):  Signature  of Adult Sponsor   

      (Assinatura do adulto responsável) 
 

E) ACTIVITY (Atividade):  When (Quando):  

Accomplishments (Sucessos):  Signature  of Adult Sponsor   

      (Assinatura do adulto responsável) 

❷LEADERSHIP POSITIONS: 
List all elected or appointed leadership positions held in school, community, or work activities.  Only those positions in 
which you were directly responsible for directing or motivating others should be included.  For example: elected student 
body, or club officer; committee chairperson; team captain; newspaper editor; work area manager; etc.  Attach additional 
pages if necessary. (Enumere todas as posições de liderança que assumiu na escola, na comunidade, ou em qualquer 
trabalho. Apenas devem ser enumeradas as posições em que estava diretamente responsável por liderar ou motivar outros. 
Por exemplo: delegado de turma ou do clube, presidente de comissão, capitão de equipa, editor do jornal, gestor de área. 
Adicione páginas se necessário.) 
 
Leadership Position (Posição de Liderança) When (Quando) Activity/Organization (Atividade/Organização) 

   

   

   

   

   



❸ WORK EXPERIENCE, RECOGNITION, AND AWARDS: 
List below any job experiences, honors, or recognitions that you have received which support your application.    Work 
experience may be paid or volunteer. Attach additional pages if necessary. (Enumere quaisquer experiências de trabalho, 
louvores ou reconhecimento que tenha recebido em suporte da sua candidatura. A experiência de trabalho pode ter sido 
paga ou voluntária. Adicione páginas se necessário.) 
 

Job / Recognition / or Award 
(Trabalho/reconhecimento/ ou prémio) 

Grade(s) 
(Ano(s)) 

Short Description  
(Descrição breve) 

     

     

     

     

❹ ESSAY: 
Write a short essay, minimum of 100 words, responding to each of the questions below.  These answers must be done by 
you, without any help. If you are currently between 4th and 7th grade, this essay can be either in Portuguese or in English. If 
you are currently in grades 8 through or 10, this essay has to be written in English. (Escreva uma composição com um 
mínimo de 100 palavras respondendo aos tópicos em baixo. Esta composição tem que ser feita por si e sem ajuda de 
ninguém. Se está atualmente entre o 4º e o 7º ano, a composição pode ser em Português ou em Inglês. Se está atualmente 
no 8º, 9º ou 10º ano, a composição tem que ser escrita em Inglês.)  
 

1. Why do you want to attend CAISL and in which ways you think you would make a positive contribution to the 
school?  
(Porque é que quer ser aluno da CAISL e de que forma contribuiria positivamente para a escola?) 

 

2. If you could spend a Saturday doing exactly what you want, what would you do and why? 
(Se pudesse passar um sábado a fazer exatamente o que lhe apetece, o que faria e porquê?) 

 

3. What would you like to be doing once you finish your studies? 
O que gostaria de fazer uma vez que termine os seus estudos 

❺ SCHOOL REPORTS AND RECOMMENDATION LETTERS: 
Don’t forget to attach the official school reports for the 1st trimester of this school year and the complete school reports 
for the last two school years, as well as two recommendation letters from teachers and/or activity sponsors. At least one 
must be from a current or recent teacher.  (Não se esqueça de anexar os relatórios escolares oficiais do 1º período deste 
ano letivo e dos dois anos letivos anteriores, bem como duas cartas de recomendação de professores ou responsáveis por 
atividades em que participa). Pelo menos uma deve ser de um professor atual ou recente.    

 
 

  



 


