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VACINAS REQUERIDAS POR NÍIVEL DE ESCOLARIDADE 

VACINA PRÉ-ESCOLA JARDIM ESCOLA GRAUS 1-6 GRAUS 7-12 

Hepatite B 3 doses 3 doses 3 doses 3 doses 

DTaP/DTP > 4 doses 5 doses 5 doses 1 dose idades  11-12 

Polio > 3 doses 4 doses 4 doses 4 doses 

MMR 1 dose 2 doses 2 doses 2 doses 

Varicela 1 dose* 2 doses* 2 doses* 2 doses* 

MenACWY NOVO REQUERIDA PARA ENTRADA EM GRAU 7  1 dose Grade 7; aos 16 anos - 1 booster 

* Ou documentação a comprovar que já teve a doença 

O QUE PRECISO PARA MATRICULAR? 

REGRAS DE RESIDÊNCIA DAS ESCOLA PÚBLICAS DE BROCKTON (BPS) 
Todos os aplicantes devem submeter pelo menos um documento de cada coluna abaixo: 

Coluna A Coluna B Coluna C 

• Cópia da escritura predial E 

recibo mais recente do 

pagamento da hipoteca 

• Cópia do contrato do aluguel E 

recibo mais recente do 

pagamento do aluguel 

• Formulário de declaração de 

endereço notrarizado (requer 

documentação adicional) 

• Contrato do “Section 8” 

Um recibo das  despesas de serviço ou 

cópia de abertura do serviço (com data dos 

últimos 60 dias, incluindo: 

 

• Conta de Gás  

• Conta de Óleo 

• Conta de Eletricidade 

• Conta de telefone fixo (não de 

telemóvel) 

• Conta de Cabo 

• Conta de Àgua 

• Carta de condução válida 

• Livrete de registro de automóvel atual 

• Cartão de identificação válida com foto 

• Valid passport  

 

*A tutória legal exige documentação adicional do tribunal ou de uma agência estadual. 

As regras de residência do  BPS não se aplicam aos estudantes sem abrigo. (Ato do McKinney-Vento ) 
 

Todas as famílias que matriculam um novo aluno nas Escolas Públicas de Brockton (BPS) devem ter os 

seguintes documentos necessários para serem carregados no OLR de Matrícula Online. Se precisar de ajuda 

com o upload, entre em contato com o especialista da matrícula designado para si. 

  
• Certidão de nascimento ou passaporte que inclui o nome dos pais. 

• Documento válido de identificação dos pais/responsáveis com foto.  

• Dos documentos a comprovar a residência em Brockton  (ver as regras de residência abaixo) 

• Vacinas exigidas (Ver abaixo as vacinas exigidas por nível de escolaridade) 

• Prova de avaliação de chumbo no sangue (para os alunos do Jardim Escola (Kindergarten) 

• Prova de exame da vista com estereopsia  

• Exame médico recente  
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