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Application Form / Ficha de Candidatura  
 

Please complete this form and return it to Eden Montessori International School. If you have any 
questions, please feel free to call our office at 289 513 294, email us at admissionseden@gmail.com.  
 
Por favor complete este formulário e devolve-o à Eden Montessori International school. Caso haver 
alguma dúvida, não hesite em contactar o nosso escritório através do telephone 289513294, ou 
através do email admissionseden@gmail.com. 
 

A.  STUDENT INFORMATION / INFORMAÇÃO DA CRIANÇA 

 
B.  FAMILY INFORMATION / INFORMAÇÃO DA FAMÍLIA 

 PARENT #1 (GUARDIAN) / 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO #1 

PARENT#2 (GUARDIAN) / 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO #2 

PARENT (GUARDIAN) NAME / 
NOME DO ENCARREGADO DE 
EDUCAÇÃO 

 

  

WHO DOES THE CHILD/REN 
RESIDE WITH /  
CRIANÇA/S RESIDE COM 
 

  

ADDRESS / MORADA 

 
  

OCCUPATION / PROFISSÃO 

 
  

WORKPLACE AND WORKPLACE 
ADDRESS / LOCAL E MORADA DO 
TRABALHO 

 

  

TELEPHONE / TELF. 

 

  

EMAIL ADDRESS / CORREIO 
ELETRÓNICO 
 

  

CHILD’S LEGAL NAME / NOME LEGAL COMPLETO 

 

GENDER / GÉNERO 

 � M � F 

STARTING DATE: 
DATA DE INÍCIO: 

DATE OF BIRTH / DATA DE NASCIMENTO HOW DID YOU HEAR ABOUT EDEN?  
COMO É QUE VEIO CONHECER A EDEN? 

 

NAME OF SIBLING IF APPLYING TO EDEN / NOME DE IRMÃ(O) AGE / IDADE CURRENT SCHOOL/ESCOLA  

 

NAME OF SIBLING IF APPLYING TO EDEN  / NOME DE IRMÃ(O) AGE / IDADE CURRENT SCHOOL/ESCOLA  

 

PREVIOUS EXPERIENCE AT SCHOOL-PRESCHOOL /  
JÁ FREQUENTOU ALGUMA ESCOLA/CRECHE? 

         � YES/SIM � NO/NÃO  

WHERE? / QUAL? 

HOME LANGUAGE / LÍNGUA MATERNA 

 

OTHER LANGUAGES / OUTRAS LÍNGUAS 
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C.  PROGRAMS OFFERED / OFERTA DE PROGRAMA 
 

Please select the program you are interested in for your child:  
Selecione o programa em que está interessado para o seu educando: 

☐  Children’s House (ages 3-6) mornings only / Casa (3 aos 6 anos) manhãs (8h45-12h00)     

☐  Children’s House (ages 3-6) full day / Casa (3 aos 6 anos) dia completo (8h45 – 15h00)         

☐  Lower Elementary (ages 6-9)/ Ensino Básico - Nível I (6 aos 9 anos) (8h45- 15h30)          

☐ Upper Elementary (ages 9-12) / Ensino Básico -  Nível 2 (9 aos 12 anos) (8h45- 15h30)       

☐  Package (full day, aftercare until 16h00 and lunch 5 days) 

       Pacote (dia completo, horário alargado até às 16h00 e almoço – 5 dias)  
 

What is your understanding of the Montessori Method of teaching and learning?   
Qual é o seu conhecimento sobre o Método Montessori? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Why are you interested in a Montessori program for your child? How do you think your child will 
grow and change by being in this school?  
Porque está interessado num programa Montessori para o seu educando? Como pensa que o seu 
filho vai crescer e mudar estando nesta escola? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Please describe what discipline means for your family.  
Por favor explica brevemente o que significa disciplina para sua familia. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
How much time do you spend with your child reading?  
Quanto tempo é que voçê dedica a ler com o seu filho? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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How much time do you spend with your child playing outside?  
Quanto tempo é que voçê dedica a brincar no exterior com o seu filho? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
How important is it for you that your child learns in an environment that may differ from traditional 
school settings?  
Quão importante é para si que o seu filho aprenda num ambiente que pode diferir dos tradicionais  
ambientes escolares ? 

☐   I would still consider a traditional school for my child /  

Eu ainda consideraria uma escola tradicional para o meu filho. 

☐   I am looking for any alternative education model, Montessori or otherwise /  

Estou à procura de um modelo de educação alternativo, Montessori ou outro. 

☐   I am committed to the Montessori method for the duration of my childs schooling / 

Estou convencido/a que o Método Montessori será o melhor para o percurso da  
escolaridade de o/s meu/s filhos.  

 
What are the most important qualities in a school for you?  
O que é que considera mais importante para si, ao selecionar uma escola para o/s seu/s filho/s? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Are you committed to allocating time to participate in Parent Workshops to learn more about 
Montessori education?  
Compromete-se a dedicar tempo para participar em Workshops de Pais para aprender mais sobre a o 
Método Montessori? 

☐  Very committed / Muito dedicado       

☐  Willing to attend time permitting / Disposto a assistir se encaixar na minha agenda 

☐  Don´t see this as important / Não dou importância 

 
Do you intend to have your child in a Montessori setting on a long-term basis?  
Pretende manter o seu filho num ambiente Montessori a longo prazo? 

☐  For at least a year / Pelo menos por um ano       ☐  From 3-6 years / De 3 a 6 anos 

☐  From 3 to 9 years / De 3 a 6 anos                           ☐  From 3 to 12 years / De 3 a 12 anos 

☐  For their entire schooling / Para toda a sua escolaridade 
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APPLICATION PROCESS  
 

1. Complete this form and the questionnaire Annex A (for Children’s House age 3-6) and B (for 
Elementary Level age 6-9) and hand it in to the reception at Eden Montessori International 
School, or scan and email to admissionseden@gmail.com. 

 

2. Pay the application fee of 25 €.  
Payable to: Letras d´Alecrim – Colégios LDA Bank: Caixa Crédito Agricola 
IBAN:  PT50 0045 7012 4029 6923 0042 9               BIC/SWIFT: CCCMPTPL 

 
3. Should your application be accepted and a space is available we will contact you and arrange a 

time for an orientation to our school. Should your application be accepted and a space is not 
available you will be placed on our waitlist until a space becomes available. In order to secure 
the space, the enrolment process and fee must be completed.   

 
An application to our program does not guarantee acceptance. Age is only one factor for admission 
to each program. First and foremost, developmental readiness is assessed, as well as space 
availability and classroom dynamics. The goal of the admissions process is to ensure a good match 
between your family values, the goals you’ve set for your child, and those of Eden Montessori 
International School.  
 

PROCESSO DE CANDITATURA 

 

1. Preencha este formulário e o respetivo anexo A (para casa das crianças  - 3-6 anos) ou B (para 
Ensino Básico – Nível I - 6-9 anos) e entregue na receção da Eden Montessori International 
School. Ou envie por email para admissionseden@gmail.com. 
 

2. Pague a taxa de inscrição de 25 € no ato da entrega do formulário (detalhes do IBAN acima).  
 

3. Caso a sua candidatura seja aceite e houver uma vaga disponível, entraremos em contato para 
marcação de uma reunião com a direcção da escola.  Caso a sua candidatura seja aceite e não 
houver vagas, o seu educando será colocado na nossa lista de espera até existência de uma 
vaga. Para assegurar a vaga disponível o processo de inscrição (Matrícula) deve estar 
concluído e a taxa de matriculação paga. 

 
Ao canditatar-se para o nosso programa não lhe é garantida admissão.  A idade é apenas um dos 
fatores necessários para admissão de cada programa. Em primeiro lugar, a prontidão do 
desenvolvimento da criança é avaliada, assim como a disponibilidade de vaga e a dinâmica da sala 
de aula. O objetivo do processo de admissão é garantir uma boa correspondência entre os valores da 
família, as metas que definiu para o seu filho e as da Eden Montessori International School. 
  

I have read and understood the contents in this document.   
Li e compreendo os conteúdos deste documento. 

 
___________________________________           ________________________ 

Signature / Assinatura                        Date / Data 
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ANNEX QUESTIONNAIRE 

 
Please answer the appropriate section depending on if your child will be in Childrens House (age 3-6) 
Section A or Lower Elementary (age 6-9) Section B. Child must have turned 3 by the 1st of September 
of the year of application for Childrens House (Casa) and similarly, 6 years old for Lower Elementary. 
 

Responda à Secção A para Crianças para o programa de Casa das Crianças (Idades 3-6 ) e à Secção B 
para crianças para o programa de Ensino Básico – Nível I e Nivel II(Idades 6-12).  A criança tem que já 
ter feito 3 anos até ao dia 1 de Setembro para se matricular na Casa das Crianças e, para o Ensino 
Básico – Nível I e II a criança deverá ter feito os 6 anos antes de dia 1 Setembro.  

 
SECTION A - CHILDRENS HOUSE QUESTIONAIRE (AGE 3-6) 

SECÇÃO A – QUESTIONÁRIO PARA CASA (3-6 ANOS)  
 

Student’s Name / Nome do Estudante   Date of Birth / Data de Nascimento 

 
 

 

 Is your child toilet trained?  /  O seu educando já efectoou o desfralde?  

☐ Y/S    ☐ N     ☐ Day time dry / seco de dia   
☐ Day and night dry / seco de dia e de noite   

Does your child still nap? If so, for how long?  
O seu filho ainda realiza a sesta? Se realizar, qual a duração aproximada? 

 
 

Would you like your child to nap at school?  Quer que o seu filho realize a sesta na escola?  

☐  Y/S             ☐  N 

Describe your child’s overall health condition.  
Descreva a condição geral do seu educando, em termos de saúde. 
 

 

Are there medical or physical needs that preclude your child from participating in classroom activities?   
Existe alguma dificuldade física ou outra que limite o seu filho de participar em atividades na sala? 
 

 

Does your child have any known speech, hearing, sight, or sensory difficulty? If so, please elaborate here.  
O seu filho tem alguma dificuldade a nível da linguagem, da visão, da audição, sensorial ou outra? 
 

 

Does your child have any developmental delays that you are aware of? Please describe any diagnosis 
received and attach any relevant reports.  
O seu filho tem algum atraso no desenvolvimento que tenha conhecimento? Se foi diagnosticado com 
alguma dificuldade, descreva-a abaixo e anexe os relatórios relevantes.  
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At what age did your child: Com que idade começou: 

sit ___________         crawl __________       walk __________            talk __________ 

a sentar_______        a gatinhar_______      a andar ________        a falar _________ 

 

Does your child relate easily to new people? Please elaborate . 
O seu filho relaciona-se facilmente com pessoas desconhecidas? É favor elaborar. 

 
 
 
 
 

Please tell us about your family unit (i.e., parents, siblings, other family members in the household and 
how long your family has lived in our local community). Do you have a regular nanny/caregiver? Dê-nos a 
conhecer um pouco do agregado familiar (família que habita na mesma casa, quanto tempo residem 
nessa casa, etc). Indique também se tem uma ama ou outra pessoa que cuide da criança/s regularmente.  

 
 
 
 
 
 
 

Please comment on the comfort level of your child in separating from his/her parents or caregivers. O seu 
educando tem dificuldades em separar-se dos pais durante algumas horas? 

 
 
 
 
 
 
 

Circle the words that best describe your child. Circule as palavras que descrevem o seu educando.  

 
happy / feliz 

sensitive / sensível 
friendly / amigável 

impulsive / Impulsivo 
moody / mau feitio 

quiet / calado 
dependent / dependente 

 
good natured / bondoso 

shy / timído 
agile / ágil 

attentive / atencioso 
industrious / esforçado 

fearful / medroso 
withdrawn / introvertido 

 
playful / brincalhão 

joyful / alegre 
aggressive / agressivo 

even tempered / calmo 
stubborn / teimoso 

independent / independente 
 

 

Do you have any concerns regarding your child? Tem alguma preocupação com o seu filho? 
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What is your family´s policy concerning eating / drinking sugary products (sodas, candies, chocolates 
etc.)? Is it allowed more than once a day, daily, weekly? Quais são as regras de sua familia no que se 
refere à alimentação e consumo de doces ou produtos que contém açúcar (refrigerantes, rebuçados, 
chocolates etc.)? Mais que uma vez por dia, uma vez por dia, uma vez por semana? 

 
 
 
 

How much time does your child spend with electronics (television, dvds, video games, computer, iPad, 
wii, etc.)? Please describe the content of the programs or software. Would you be willing to curtail 
“screen time” if the teacher suggested it?  
Quanto tempo é que o seu filho dispende diariamente com aparelhos eletrónicos? (televisão, dvd, jogos, 
telemóvel, computador, tablet, etc.) Descreva os conteúdos dos programas de software/jogos que usa. 
Estaria disposto/a a reduzir o tempo de exposição aos aparelhos eletrónicos, caso seja sugerido?  

 
 
 
 
 

What is your child’s typical weekend like? Como é um fim de semana típico para o/s seu/s filho/s? 

 
 
 

 

What is your child’s favourite thing to do? O que é que o seu filho mais gosta de fazer? 

 
 
 

What time does your child go to bed? A que horas o seu filho vai dormir? 

 
 
 

Please use this space to provide any additional information about your child that would be helpful for us 
to know as we consider your application to our Montessori Childrens House/Casa program.  
Qualquer informação adicional sobre o seu filho que considere pertinente para termos em consideração 
na sua candidatura ao programa de Casa das Crianças? 

 
 
 
 
 

 

 
 

___________________________________          ________________________ 

Signature / Assinatura                       Date / Data 
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SECTION B - ELEMENTARY QUESTIONAIRE (AGE 6-9) 
 

Thank you for your interest in our Elementary Program. It is important to everyone here at Eden 
Montessori International School that we provide a positive and valuable experience for each child 
who attends our classes.  As we consider a child’s application we need help from his/her family and 
current teachers to be able to make a wise decision regarding enrolment. The information you and 
your child’s current school provide will help us to come to know and understand your child’s current 
needs. All information you provide this school will be considered confidential and will become a part 
of your child’s school file.  Your prompt response will enable us to complete your child’s application 
as soon as possible.  
 
In addition to filling out this questionnaire, we use the additional criteria (listed below) in enrolling 
our Elementary classroom. It is preferred if the child:  

 Is six years of age as of September 1 in the year to which you have applied.  
 Has previous experience at Eden Montessori International School.  
 Has previous experience at another Montessori primary or Elementary program.  
 Has a reference from a previous Montessori school. 
 Has participated in an observation by our Lead Guide. 
In addition, it is preferred if the childs parents have taken part in an observation of the 
Elementary classroom.  

 
Space will be limited in our Elementary classroom so we urge each of our families to submit their 
questionnaire as soon as possible.  
 

SECÇÂO B – QUESTIONÁRIO PARA ENSINO BÁSICO (6-9 ANOS) 
 
Obrigada por o seu interesse no nosso programa Ensino Básico – Nível I ou Nível II. É importante para 
toda a equipa do Eden Montessori International School providenciar uma experiência positiva e 
enriquecedora a cada criança que frequenta na nossa Instituição. A fim de considerarmos a inscrição 
necessitamos da sua ajuda e da família e dos professores, para tomar a decisão mais acertada sobre 
a candidatura. A informação que a família nos disponibilizar vai ajudar-nos a saber e compreender 
melhor as necessidades do seu filho/a. Toda a informação que nos disponibilizar será considerada 
confidencial e ficará arquivada no Processo Individual do Aluno.  
 
Além deste questionário, usamos critérios adicionais na seleção para o Ensino Básico. Seria vantajoso 
se a criança: 

 Tenha feito os 6 anos de idade até o dia 1 Setembro.  
 Já está inserido no programa Casa no Eden Montessori International School.  
 Tem experiência anterior com outro programa Montessori. 
 Obteve uma referência de uma escola Montessori anterior. 
 Participou numa observação pelo nosso Guia Principal. 

Além disso, é preferível que os pais das crianças tenham participado numa observação da sala de 
aula Elementar. 
 
As vagas são limitadas por isso encorajamos-vos a submeter o formulário com a maior brevidade 
possível. 
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Student’s Name / Nome do Estudante   Date of Birth / Data de Nascimento 

 
 
 

 

Please list your child’s previous schools and indicate how long he/she attended. Does your child have 
any other academic instruction (tutoring, etc.), music or other lessons?  
Indique, por favor, as escolas anteriores que o seu educando frequentou e qual a duração de 
frequência. O seu filho tem explicações ou outras atividades (música, natação, etc.)? 

 
 
 
 
 

Please tell us about your family unit (i.e., parents, siblings, other family members in the household) 
and how long your family has lived in our local community. Do you have a regular nanny/caregiver? 
Dê-nos a conhecer um pouco do agregado familiar (família que habita na mesma casa) e quanto 
tempo residem nessa comunidade. Indique também se tem uma ama ou outra pessoa que cuide da 
criança regularmente.  

 
 
 
 
 
 

Please tell us about your child’s social development. Include comments on individual relationships 
with peers and adults, as well as your child’s skills as a group member.  
Partilhe connosco um pouco sobre o desenvolvimento social do seu filho. Inclui informação sobre 
relação com os colêgas, adultos e habilidades como membro do grupo.  

 
 
 
 
 
 

What are your child’s interests and or abilities?  
Quais são os interesses e/ou habilidades especiais do seu educando?  

 
 
 
 
 

Please comment on your child’s physical development (including gross and fine motor skills).  
Comente um pouco sobre o desenvolvimento físico do seu filho (incluindo competências motoras). 
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Please identify any special needs such as medical issues or speech and hearing difficulties, or 
physical, emotional or educational needs.  
O seu filho tem alguma dificuldade de saúde, de linguagem, de audição, física, emocional ou 
necessidade educacional? 

 
 
 
 
 
 

What is your family´s policy concerning eating / drinking sugary products (sodas, candies, chocolates 
etc.)? Is it allowed more than once a day, daily, weekly?  
Quais são as regras de sua familia no que se refere à alimentação e consumo de doces ou produtos 
que contém açúcar (refrigerantes, rebuçados, chocolates etc.)? Mais que uma vez por dia, uma vez 
por dia, uma vez por semana? 

 
 
 
 
 
 

How much time does your child spend with electronics (television, dvds, video games, computer, 
iPad, wii, etc.)? Please describe the content of the programs or software. Would you be willing to 
curtail “screen time” if the teacher suggested it?  
Quanto tempo é que o seu filho dispende diariamento com aparelhos eletrónicos (televisão, dvd, 
jogos, telemóvel, computador, tablet, etc.)? Descreva os conteúdos dos programas de software que 
usa? Estariam dispostos a reduzir o tempo de exposição aos aparelhos eletrónicos, caso seja 
sugerido?  

 
 
 
 
 
 
 

What is your childs favourite game, TV show or movie?  
Qual é o jogo favorito dos seus filhos, programa de TV ou filme? 

 
 
 
 
 
 

What is your childs typical weekend like? Como é um fim de semana tipico para os seus filhos? 
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What time does your child go to bed? A que horas o seu filho vai dormir? 

 
 
 
 

Montessori Elementary is a learning environment in which children assume responsibility for their 
education, making work choices with the teacher’s guidance over the full Elementary cycle, 
therefore making a commitment to the full 6-year cycle is essential. Please comment on your 
willingness to commit to a full Elementary cycle.  
Ensino Básico é um ambiente de aprendizagem em que as crianças assumem a responsabilidade pela 
sua educação, fazendo escolhas de trabalho com a orientação do professor. Por favor, comente sobre 
a sua vontade de se comprometer com um ciclo de 6 anos do Ensino Básico completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

___________________________________        ________________________ 

Signature / Assinatura                                                  Date / Data 


