
 
 

CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS  
FICHA DE INSCRIÇÃO  
(Ano letivo 2017 / 2018) 

 

Curso de Morges 
 

Poderá efetuar, se preferir, a inscrição em linha acedendo ao link http://epe.instituto-camoes.pt/inscricao# 
ou preencher  e enviar para os Serviços o seguinte formulário: 

 
  

Nome completo do(a) aluno(a) __________________________________________________________________________________________ 

Número do Cartão de cidadão ou passaporte do aluno(a)_____________________________________________________________________ 

Nascido a _____ /______ /_____ , em __________________________Concelho de (ou cantão suíço) _________________________________ 

Nome do Pai____________________________________________________________________ Nacionalidade: _______________________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________ Nacionalidade: __________________________________ 

Endereço completo na Suíça: Rua: ______________________________________________________ N° _____________________________ 

Código Postal _________ Localidade ______________________Telef: ______ / ________________ Telemóvel ______ / _________________ 

Que escola Suíça frequenta: ____________________________  Onde: ____________________ Em que ano de escolaridade: ____________    

Que escola vai frequentar para o ano: ____________________________________________________________________________________ 

Qual a língua mais falada em casa: ______________  Outra(s) _________________________________________ 

Já frequentou a escola em Portugal?    sim �    não �  Concluiu o ____________° ano 

Já frequentou os Cursos de Português na Suíça? sim �    não �  Em que ano? _________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Observações________________________________________________________________________________________________________ 

Data da inscrição __________/ __________/ 2017      

Tomou conhecimento das condições de inscrição e autoriza a recolha e tratamento de dados para os fins especificados nos termos da política de privacidade 
do Camões I.P. (www.instituto-camoes.pt).  

 

Assinatura do/a Pai/Mãe: ___________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enviar, por favor, o formulário de inscrição e uma fotocópia do comprovativo do pagamento da propina até dia 
10 de abril de 2017 para um dos seguintes endereços (ou entregar diretamente a um/a professor/a no collège 
Chanel): 

Consulado-Geral de Portugal em 
Genebra  
 
Serviços de Ensino 
220, Route de Ferney, 1218 Grand 
Saconnex Telefone  022 798 87 66  
Fax 022 798 87 68      E-mail: 
segeneve@bluewin.ch 

Ou contactar diretamente uma das 
professoras de português:  

Helena Freitas: 

078 7971078 

 danifreitas82@gmail.com 

 

 

 

 



 

Informações adicionais 

1. Poderá, se preferir, enviar o formulário e o comprovativo do pagamento da propina por email para os 
Serviços de Ensino ou entregar diretamente a uma professora de português (email ou pessoalmente).  
Se desejar, poderá deslocar-se diretamente à escola de Chanel onde decorrem as aulas de português (terças e 
sextas das 16:00 às 19horas ou quartas das 13h às 19h e tirar todas as suas dúvidas e entregar o formulário 
de inscrição à professora de português.  
 

2. Prazo para as inscrições e pagamento da propina – até 10 de abril de 2017 
 

3. Condições para a frequência dos cursos de português: 

- pagamento da propina anual (montante geral, sem redução) – 110, 66 CHF (será atribuído aos alunos o manual didático).  

Redução da propina 

(mediante apresentação dos respetivos comprovativos de redução (fotocópia do documento que comprova estar no desemprego...) 

2 encarregados de educação desempregados 22,13 CHF, por aluno/educando 

1 encarregado de educação desempregado 66,40 CHF, por aluno/educando 

Encarregado de educação com dois filhos/educandos inscritos nos cursos de português 88,53 CHF por aluno/educando 

Encarregado de educação com 3 ou mais filhos/educandos inscritos 83,00 CHF por aluno/educando 

Encarregado de educação de família monoparental 88,53 CHF por aluno/educando 

Nota: Todos os alunos, com a propina regularizada, terão direito ao manual didático, fornecido no início do ano 
letivo pela professora de português.   

 

4. Como efetuar o pagamento da propina para os alunos que, ainda, não frequentam os cursos de português? 

Transferência bancária 
(identificando claramente o nome completo do educando e 

código EPE – atribuído aquando a inscrição em linha) 

Boletim de Pagamento (Die Post/ La Poste) 
(aguardar que os serviços de ensino da Embaixada de Portugal em 

Berna enviará posteriormente) 
UBS AG ZH 
IC – Coordenação do EPE 
Weltpostrasse 20 – CH 3015 Berna 

IBAN: CH700023523557546302A 
 

 

5. Horários dos cursos: são definidos e comunicados antes do início do ano letivo.  

No entanto, se se verificar que o horário é incompatível com as necessidades do aluno/família poderá pedir 
transferência para um outro curso/localidade ou solicitar à Coordenação de Ensino (Berna) a devolução da 
propina. Neste caso (devolução), o Encarregado de Educação do aluno terá 30 dias, após o início das aulas de 
português, para o fazer. Para o efeito, bastará preencher um formulário de devolução da propina e indicar o IBAN para 
que a devolução seja efetuada.  

6. Eis algumas informações que poderão ajudá-lo(a), se optar pelo preenchimento da inscrição online 
http://epe.instituto-camoes.pt/inscricao# 

Área consular: Genebra 

Ano de escolaridade (correspondente à classificação de Portugal: 1º ano, 2º ano...). 

Níveis de proficiência: 

A1 – alunos que vão para o 3º e 4º Harmos (1º ano e 2º anos). 

A2 – alunos que vão para o 5º e 6º Harmos (3º e 4º anos).  

B1 – alunos que vão para o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º Harmos  (5º ao 9º anos). 


