
 

Lista #3 
Imunizações exigidas para a Pré-escola  

Hepatite B 3 doses 

DtaP/DTP 4 doses 

Hib 1 à 4 doses 

Pólio 3 doses 

MMR 1 dose 

Varicela  
1 dose ou prova documental da 
doença  

Lista #2 
Regulamento de Residência das  

Escolas Públicas de Brockton 
Todos os requerentes devem submeter, pelo menos, um 

dos documentos das colunas abaixo: 
Coluna A Coluna B Coluna C 

• Cópia do Registo 
Predial E prova mais 
recente do 
pagamento da 
hipoteca  
 
• Cópia do contrato 
de arrendamento E 
prova de pagamento 
da renda mais recente  
 
• Reconhecimento de 
assinatura do 
Impresso da 
declaração, das BPS 
(exige-se 
documentos 
adicionais) 
 
• Contrato da Secção 
8  

Um recibo de 
utilidade pública ou 
data de instalação 
nos últimos 60 dias, 
incluindo:   
 
• Recibo de Gás  
• Recibo de Óleo  
• Recibo de 
Eletricidade 
• Recibo de telefone 
fixo (não se aceita de 
telefone móvel)  
• Recibo do Cabo  
• Recibo de Água 

• Carta de condução 
válida  
• Livrete de 
automóvel válido  
• Cartão de 
Identificação com 
foto de 
Massachusetts válido  
• Passaporte válido, 
do último ano 
• Impresso W-2  
• Recibo do imposto 
automóvel   
• Contribuição 
predial dos últimos 
60 dias  
• Carta de Agência 
estadual aprovado  
• Contra cheque 
• Extrato de conta do 
banco ou do cartão 
de crédito 

*Encarregado de Educação Legal exige documentos adicionais de um tribunal ou da sua agência.  
O Regulamento da residência das BPS não se aplica aos estudantes sem abrigo.   

(Lei McKinney-Vento) 

Escolas Públicas de 

Brockton  

Matrícula Pré-escolar  

2018—2019 

 

 
Para crianças residentes de Brockton  

nascidas entre  
1 de janeiro/ 31 de dezembro  

de 2013 

ONDE MATRICULAR: 
 

Escolas Públicas de Brockton  
Centro de Matrícula e  

Informação de Pais  
60 Crescent Street 

Brockton, MA  02301 
(508) 580—7950 Telefone 

(508) 580—7956  Faxe 

(508) 894—4294  Faxe 

 

8:30 — 2:30 segunda — sexta-feira 

5:00 — 7:00 quarta-feira à noite  

(nos dias úteis da escola) 

 

A última matrícula é feita meia hora antes do 
encerramento. 

 
Pré-matrícula da sua criança para a escola na: 

https://www.brocktonpublicschools.com/

cf_forms/view.cfm?formID=82 

 

Telefone 508-580-7950 para marcação de 

matrícula. 

 

Ajuda disponível em Cabo Verdiano, Inglês, 

Francês, Haitiano, Português,  

e Espanhol. 



 

 As decisões de colocação serão feitas 

depois da matrícula de todos os 

estudantes.  

 Os estudantes com matrícula incompleta 

não serão colocados até a conclusão da 

matrícula.   

 

A COLOCAÇÃO SEGUE OS CRITÉRIOS 
SEGUINTES : 

 
1.  Matrícula completa feita em tempo 
2.  Disponibilidade de Vagas 
3.  Preferência de Irmandade  
4.  Proximidade da Escola 
5. Diretrizes da Imparcialidade Racial  

QUEM PODE MATRICULAR: 
 

Qualquer criança residente de  
Brockton nascida entre 

1 de janeiro / 31 de dezembro de 
2013 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 

 
 Duas sessões: de manhã e à tarde  

 2 salas de aula: Arnone 

 Não há transporte para os estudantes pré
-escolar para a Escola Arnone  

 
O QUE PRECISA PARA MATRICULAR: 

 
 
• Certidão de Idade ou Passaporte, 

contendo nome dos pais (não se aceita 
cópias) 

 
 
• Cartão de Identificação com foto dos pais  
 
 
• Três documentos  que provam a 

residência em Brockton (Consulte a Lista 
#2) 

 
 
• Cartão de Imunizações(Consulte a Lista 

#3) 
 
 
• Prova de rastreio para a contaminação 

com chumbo (lead poisoning)  
 
 
• Exame físico recente de um médico  
 
 
• Nomes, endereços e números de telefone 

importantes (médicos, hospital, contacto 
de emergência, provedor dos cuidados da 
criança) 
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