Uma carta de motivação para nós, na Escola de Verão, é um documento de texto, que nos envias em
formato PDF, onde nos vamos basear para escolher os alunos que vão participar na escola.
Nesta carta podes dizer-nos tudo o que achares que devemos saber sobre ti.
Não te esqueças de que não te conhecemos e é muito difícil conhecermos-te só com uma carta, por
isso, pensa bem no que vais escrever para te dares a conhecer. Começa a pensar na seguinte questão:
O que quero que a equipa da Escola de Verão saiba sobre mim?
Para te ajudar, deixamos algumas notas que achamos que deves ter em conta. Há muitas formas de
escrever uma carta de motivação e dependendo do sítio para onde a envias e do propósito da carta,
tudo pode mudar. Para nós, o conteúdo é o mais importante: queremos conhecer-te e saber porque
queres estar connosco e porque te devemos escolher 😊😊
Uma carta de motivação deve…
… ser genuína e escrita por ti.
… mostrar as tuas áreas de interesse atuais, os temas sobre os quais tens curiosidade em saber
mais e porquê.
… demonstrar porque é que a Escola de Verão é importante para ti e qual o impacto que pode
ter na tua vida. Esta escola vai ser útil para quê e porquê?
… mostrar um bocadinho dos teus sonhos, do que desejas para o futuro. Não precisa de ser
uma profissão, mas um bocadinho do que sonhas para ti.
… ter uma escrita cuidada, sem erros e que não tenha sido feita à pressa.
… ser revista pelo menos três vezes por ti, depois de a escreveres. No fim de leres, pensa se
chega e se está clara para que possamos perceber tudo o que nos gostavas de dizer.
… ser lida por uma pessoa diferente antes de a enviares. No fim, pergunta-lhe o que pode ser
mais difícil de perceber e o que podes melhorar. Pergunta se acha que mostra quem és e o teu
interesse no mundo. Depois melhora-a, revê-a uma última vez e envia-nos.
Desejamos-te muita sorte e estamos ansiosos por ler a tua carta!

Até breve,
A equipa da Escola de Verão da Fundação Francisco Manuel dos Santos

