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Tabela #3 
Vacinas Necessrias para a Matricula do   

Kindergarten 

Hepatitis B 3 doses 

DtaP/DTP(difteria, tetano 
& tosse convulsa 

5 doses 

Polio 4 doses 

MMR(sarampo, papeira & 
rubeola) 

2 doses 

Varicela (Chickenpox) 2 doses ou certificado a comprovar 
que já teve a doença 

 
Para crianças residentes de Brockton  

nascidas entre 
1 de janeiro e 31 de outubro de 2013 

ONDE MATRICULAR: 
 
 

Escolas Publicas de Brockton    
Centro de Matricula e Informação  

 
60 Crescent Street, Brockton, MA  02301 

 
(508) 580—7950 Telefone 

(508) 580—7956 & (508) 894—4294  Fax 

 

8:30—2:30 Segunda-Sexta-feira 

5:00—7:00 Quartas-feiras à noite 

(somente quando houver escola) 
 

Útima matricula feita 1/2 hora  antes do 
encerramento. 

 
Visite o nosso website  

https://www.brocktonpublicschools.com/
cf_forms/view.cfm?formID=82 

para a pré-incricão online. 
 

Telefone para 508-580-7950 para fazer uma 
marcação para a matricula. 

 
Temos ajuda em Crioulo, Inglês, Francês, 

Haitiano, Espanhol e Português. 

Tabela #2 
Regra Sobre Residência Para As  
Escolas Públicas de Brockton  

Todos aplicantes têm que apresentar pelo menos um 
documento de cada coluna: 

Coluna A Coluna B Coluna C 
•Cópia da escritura predial E 
recibo mais recente do 
pagamento da hipoteca 
 
•Cópia do contracto de 
arrendamento (incluindo da 
BHA e da HUD) E recibo 
mais recente do pagamento 
da renda. 
 

•Formulário de declaração 
de endereço notarizado 
(requer documentação 
adicional) 
 

•Contracto de  
Arrendamento da Secção 8 

Um recibo das despesas de 
serviço publico ou cópia de 
abertura de serviço, com a 
data dos últimos 60 dias,  
incluindo: 

 
•Recibo da conta de Gás  
•Recibo da conta de Óleo 
•Recibo da conta de 
Electricidade 
•Recibo da conta de 
telefone fixo (não do 
telemóvel) 
•Recibo da conta de 
Televisão por Cabo 

• Carta de Condução 
  Válida  

• Recibo da conta de Gás  

• Livrete de Matrícula actual 
de automóvel  

• Cartão de  identidade 
válido  de Massachusetts e 
com foto  

• Passaporte Válido 

• Impresso W-2  

• Recibo do Imposto de 
   Circulação de Veículo 

• Recibo de Contribuição 
Predial dos últimos 60 dias  

• Carta em impresso 
aprovado de agência 
governamental 

• Contra cheque do salário  

• Conta corrente do Banco     
  ou do Cartão de Crédito  

*A tutorial legal exige documentação adicional de um tribunal ou de uma agência 
estadual. As regras de residência do BPS não se aplicam aos estudantes sem abrigo.  

(Lei—McKinney-Vento) 



 

QUEM PODE MATRICULAR: 
 

Para qualquer residente de Brockton  
nascido entre 1 

 de janeiro e 31 de outubro de 2013 
 

 
O QUE PRECISA PARA  A  MATRICULA: 

 
• Certificado de Nascimento oficial  ou 

passaporte que inclui o nome dos pais 
(não aceitamos cópias) 

 
• Documento válido de identificação (ID) 

dos pais com foto 
 
• Três documentos a comprovar 

residência em  Brockton  (ver a Tabela 
#2) 

 
• Vacinas actualizadas  (ver Tabela #3) 
 
• Prova de avaliação de chumbo no 

sangue  
 
• Prova de exame da vista  
 
• Exame médico recente 
 
• Nome, endereço e números de telefone  
      importantes (médico, hospital,  pessoas     
      de contacto em caso de emergência,   
      Pessoas que tomam conta da criança) 
 
• Plano Educacional Individual (se a 

criança foi identificada com necessidades 
especiais na pre-school) 

T
w

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
 

Para melhorar as suas chances de a sua criança ser 
colocada na escola da sua escolha e evitar longas 
filas de espera, por favor, use o seguinte horário 
de matricula e faça-o cedo baseado na primeira 
letra do seu último nome. 

 
 As decisões da colocação serão feitas depois de todas as 

matriculas (de acordo com a Tabela #1). 

 Alunos com  matriculas incompletas não serão 

colocados até que  o processo de matricula  esteja 

completo. 

 A carta sobre a colocação dos alunos matriculados entre 

12 de Março  a 11 de Maio de 2018 será enviada para casa 

em Julho. 

 A colocação de todas as matriculas feitas depois de   11 

de Maio  de 2018 será feita a base de vagas disponíveis. 

 

A  colocação é feita de acordo com os  
seguintes critérios: 

1. Matricula completa e dentro do  
        tempo estipulado 
2.    Disponibilidade de Vaga 
3.    Preferência de Irmandade* 
4.    Aproximação da escola 
5. Directrizes Raciais de Imparcialidade 

*Se e somente se os pais apresentarem a matricula         
completa e no tempo estipulado entre 12 de Março e 11 de 
Maio de 2018, será concedida a colocação de preferência de 
irmãos antes da colocação dos outros alunos.  
Depois de 11 de Maio de 2018 a preferência de irmãos não é 
uma garantia. 

Tabela #1 
As Matriculas serão feitas por Ordem Alfabética de 
acordo com a Primeira Letra do Ultimo Nome dos 

Pais/Encarregado no Centro de Matricula /  
Centro de Informação Para os Pais  

A - I 12 de Março - 23 de Março de 2018 
 

J - Q 26 de Março - 6 de Abril de 2018 
 

R - Z 9 de Abril  – 20 de Abril de 2018 

Aberto  
ao Público 

23 de Abril – 11 de Maio de  2018 

As matriculas que não estão incluídas nesta tabela 
serão acomodadas. 


