
 
 
CAISL SCHOLARSHIP 
BOLSA DE ESTUDO DE MÉRITO - PACOTE DE INFORMAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

A CAISL Scholarship é uma bolsa de estudo para alunos que sejam cidadãos ou com residência permanente em Portugal, 
que demonstrem excelência académica, que sejam um contributo positivo dentro e fora da comunidade escolar, e que 
evidenciam recursos financeiros insuficientes para suportar as propinas e outras despesas da CAISL.  
Esta bolsa contempla a propina completa, o building fee e a matrícula na CAISL, cobrindo todas as despesas obrigatórias. 
Também inclui fundos para viagens de estudo que sejam consideradas como parte do currículo ou para as quais o aluno 
tenha merecido o lugar. As despesas que não são obrigatórias, como por exemplo o almoço da escola e o transporte, não 
estão incluídas na bolsa. 

Neste momento, a CAISL está a oferecer três Bolsas de Estudo de Mérito para o próximo ano letivo 2023/2024. Embora 
esta bolsa seja atribuída por um ano letivo, é esperado que os alunos continuem a cumprir os requisitos para a manter 
nos anos seguintes, até completarem o 12º ano. 

QUEM PODE CANDIDATAR-SE? 

A CAISL Scholarship é atribuída a um número limitado de alunos que estejam entre o 4º e o 10º ano no presente ano letivo 
(2022-2023), que sejam cidadãos Portugueses (ou tenham residência permanente em Portugal). Os candidatos são 
escolhidos tendo em conta o seu mérito académico determinado através dos seus registos escolares, envolvimento em 
atividades extracurriculares e bom comportamento, e que evidenciam recursos financeiros insuficientes para suportar as 
propinas e outras despesas da CAISL. A bolsa será oferecida este ano letivo para que o aluno comece as aulas no próximo 
ano letivo (2023-2024). 
Os critérios mínimos de candidatura e continuação desta bolsa são: 

1. Académicos 
• Notas na escala de 1 a 5: Média de 4 ou mais, sem qualquer nota de 2 ou menos; 
• Notas na escala de 1 a 20: Média de 16 ou mais, sem qualquer nota de 12 ou menos. 

2. De comportamento 
• Alunos que mostrem ser modelos em comportamento e atitude para outros alunos; 
• Alunos que mostrem envolvimento positivo em atividades extracurriculares promovidas pela escola, 

desporto e/ou serviço à comunidade. 
3. De domínio linguístico em Inglês 

• Para alunos a candidatarem-se ao 5º, 6º, 7º e 8º anos: não existem requisitos. 
• Para alunos a candidatarem-se ao 9º, 10º e ao 11º ano: nível intermédio ou mais elevado, dependendo 

do ano a que o aluno se candidata. Alunos pré-selecionados nesta categoria, terão de fazer um teste de 
Inglês.  

AVALIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Durante o processo de seleção, o comité de seleção que analisa a candidatura do aluno não aborda a questão financeira. 
Se o aluno for pré-selecionado, a família precisará de apresentar documentos que comprovem os recursos financeiros para 
serem analisados pelo Departamento Financeiro da escola. A lista de documentos necessários encontra-se na página da 
escola. Caso o Departamento Financeiro determine que os dados são insuficientes ou que os recursos financeiros da família 
não indicam incapacidade de pagamento, a Bolsa não será oferecida. 

COMO FAZER A CANDIDATURA 

Todos os documentos listados são obrigatórios para fazer uma candidatura completa.  
   Registos escolares oficiais referentes, pelo menos, aos três últimos anos letivos. Estes registos escolares 

deverão ser os respeitantes ao primeiro período de 2022-2023 e os registos escolares dos anos letivos 2021-
2022 e 2020-2021 completos. Registos oficiais requerem carimbo e assinatura por parte da(s) escola(s) de 
onde vem o aluno.  

    Duas cartas de recomendação de profissionais da escola atual do aluno, ou dos professores/responsáveis/ 
treinadores das suas atividades extracurriculares. 

     O formulário de candidatura à bolsa que pode encontrar neste pacote, e que engloba uma declaração pessoal 
do aluno, assim como a autorização para verificação de informação que os pais têm de assinar.  

 



Por favor note que: 
• Candidaturas que não estejam completas, ou cujos candidatos não cumpram os critérios mínimos de 

candidatura, serão desqualificadas durante o período de seleção.  
• Não serão aceites candidaturas parciais, ou seja, a informação deve estar completa e ser submetida de uma 

só vez.  

QUANDO FAZER A CANDIDATURA 

PRAZO: terça-feira, 31 de janeiro de 2023 - Fim do prazo de receção de candidaturas com respetiva documentação. 
Nenhuma candidatura recebida depois do prazo será considerada. 
 
1 de fevereiro a 14 de março - Pré-seleção. O comité de seleção, constituído por professores da CAISL, irá pré-selecionar 
os alunos que pensam ser os melhores candidatos com base nos requisitos apresentados acima. Os candidatos pré-
selecionados serão informados, convidados para uma entrevista e será pedido à família que apresente os documentos 
que comprovem os seus recursos financeiros.  
 
15 a 24 de março - Período de entrevistas. 
 
22 a 31 de março - Seleção final e comunicação às famílias. 
 

COMO ENTREGAR A CANDIDATURA 

A candidatura completa pode ser entregue na portaria da CAISL num envelope identificado, dirigido às Admissões, 
Processo CAISL Scholarship. 
 
A candidatura pode também ser enviada das seguintes formas: 
 
Por correio, endereçada a: 

Admissões 
Processo CAISL Scholarship 
Rua António dos Reis, 95, Linhó, 
2710-301 Sintra 
(a data no envelope deve ser 31 de janeiro ou anterior) 

  
Por email, digitalizada, para: 

admissions@caislisbon.org 
Com assunto: Processo CAISL Scholarship 
(email deve ser datado de 31 de janeiro ou anterior) 
 

MAIS INFORMAÇÕES 

Neste pacote de informações seguem alguns folhetos informativos. No entanto, pode encontrar bastante informação no 
website (www.caislisbon.org) incluindo uma visita virtual do campus, e o que faz desta escola uma escola especial.  
 
Para informações adicionais contactar a equipa de admissões da escola (admissions@caislisbon.org ou 21-923-9800).  

mailto:admissions@caislisbon.org
http://www.caislisbon.org/


APPLICATION FORM FOR SCHOLARSHIP AT CAISL 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA À BOLSA DE ESTUDO NA CAISL 
 
(Note: Data supplied on this application will be accessible to school personnel on a need-to-know basis.  Should the students 
enroll, the data provided will be kept in accordance with the law. Should the students not be admitted or subsequently not 
enroll, the data provided will be archived for the time determined by law and then deleted/destroyed. For the complete 
privacy policies and data treatment please look on the web page: www.caislisbon.org/privacy-policy) 
(Nota: Os dados fornecidos neste formulário de candidatura serão acessíveis apenas ao pessoal da escola que tem 
necessidade de os processar para dar seguimento à candidatura. Se os alunos se inscreverem, os dados fornecidos serão 
mantidos em conformidade com a lei. Caso os alunos não sejam admitidos ou não se inscrevam, os dados fornecidos serão 
arquivados pelo tempo determinado por lei e, em seguida, apagados/destruídos. Para as políticas de privacidade completas 
e tratamento de dados, por favor, procure na página web: www.caislisbon.org/privacy-policy) 
 
 

INFORMATION TO BE FILLED OUT BY THE PARENTS  
(INFORMAÇÃO PARA SER PREENCHIDA PELOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO):  

PARENTS/LEGAL GUARDIAN (PAIS/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO) 
Name (Nome):  Cell # (Nº Telemóvel):  

Email:  

Address (Morada):  
    

Name (Nome):  Cell # (Nº Telemóvel):  

Email:  

Address, if different (Morada se diferente):  

 

PARENTS/LEGAL GUARDIAN SIGNATURE (ASSINATURA DOS PAIS/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO) 

By applying to this scholarship, I acknowledge that if my child is selected, I will provide all the documents required 
(www.caislisbon.org/scholarship) to give evidence of family financial resources. Not complying with this, will result in 
application cancelation. (Ao fazer a candidatura a esta bolsa, tenho consciência que no caso da minha criança ser 
selecionada, terei que providenciar todos os documentos necessários (www.caislisbon.org/scholarship) para comprovar que 
a família não tem recurso financeiros suficientes para suportar as propinas e outras despesas da CAISL, e que, o não 
cumprimento deste requisito resultará no cancelamento da candidatura. 

Signature of Parents/Legal Guardian_____________________________________________________________________ 
(Assinatura dos Pais/Encarregado de Educação) 

STUDENT APPLICANT (ALUNO CANDIDATO) 
Name (Nome):  Date of Birth (Data de nascimento):  

School (Escola):  Current Grade (Ano que frequenta):  
  

Address (Morada):   Same as Mother   Same as Father   Other (Please write below) 
   A mesma que a mãe  A mesma que o pai   Outra (Por favor especifique em baixo) 

  

 

 

 

 

 

http://www.caislisbon.org/privacy-policy
http://www.caislisbon.org/privacy
http://www.caislisbon.org/scholarship
http://www.caislisbon.org/scholarship


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 RECOGNITION, AND AWARDS: 
List below any 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 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.) 
 

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. In your opinion, how would studying at CAISL impact you as a student and in the future?  
(Na sua opinião, de que forma estudar na CAISL impactaria o seu percurso como aluno/a e no futuro?) 

 

2. 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.)    
    

 
 

  



 



 



 


