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“Estamos empenhados em desenvolver uma comunidade de alunos que são academicamente 
proficientes, demonstram forte caráter e exibem auto-confiança” 

 
 
 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DISTRITO 
2018-2019 

 
 
 

Todos os pedidos de transferência dos alunos para fora da sua escola do bairro devem ser 
apresentados ao Superintendente de Escolas. Para solicitar uma transferência para o 
próximo ano letivo, preencha, assine e escreva a data no formulário anexado entre as 
seguintes datas: 15 de Fevereiro a 15 de Maio. 
 
Note por favor:  Se é aprovado o seu pedido para que a sua criança frequente uma escola 
fora do distrito escolar, os pais devem fornecer o seu próprio transporte para a nova 
escola. 
 
Os pedidos podem ser concedidos se houver espaço disponível na classe solicitada. Os 
irmãos são considerados primeiro. 
 
Se a sua criança se torna num problema de disciplina, não frequenta a escola com 
regularidade e / ou não segue as regras da escola, ela terá que regressar à escola do 
seu bairro. 
 
Os pedidos de transferência para fora do distrito serão processados até 8 de Junho, no 
momento em que será notificado por meio de um AVISO ESCRITO. 

http://www.newbedfordschools.org/


ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DISTRITO 
2018-2019 

________________________________________________________________         __________________     ______________________      
Último Nome do Aluno/a  Primeiro Nome  Inicial           Data de Nascimento       Classe (Setembro de 2018) 

________________________________________________________________         __________________     ______________________      
Último Nome do Aluno/a  Primeiro Nome  Inicial           Data de Nascimento       Classe (Setembro de 2018) 

________________________________________________________________         __________________     ______________________      
Último Nome do Aluno/a  Primeiro Nome  Inicial           Data de Nascimento       Classe (Setembro de 2018) 

 
_______________________________________________________  ________________________________________   
Endereço       Telefone  
_______________________________________________________  ________________________________________   
Escola da Vizinhança      Escola que frequenta presentemente 
 
Escola Solicitada_______________________________________________________________________________________________________ 
 
O ESTUDANTE ESTÁ ATUALMENTE A RECEBER: 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL?     SIM      NÃO  

INSTRUÇÃO DE INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA (ESL)?    SIM     NÃO 

Informação para Contatar os Pais:   

Pai__________________________________________________  Mãe____________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________         Endereço:______________________________________________ 

Telefone Pessoal: _________________________________  Telefone Pessoal: _____________________________________ 

Telefone do Trabalho:____________________________  Telefone do Trabalho:________________________________ 

RAZÃO PARA A TRANSFERÊNCIA 
 

 O pedido envolve uma questão médica  
A verificação por escrito do seu médico deve ser enviada com este formulário.  
 

 Outra 
Por favor explique: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

Os pedidos de transferência para fora do distrito podem ser concedidos desde que haja espaço disponível na classe 
solicitada. Se houver problemas disciplinares ou de presença na escola solicitada, a sua criança terá que 
regressar à escola do bairro. As solicitações aprovadas permanecerão em vigor de ano letivo a ano letivo, desde que 
as condições mencionadas acima não sejam prejudicadas. 
 
Por favor devolva o formulário preenchido a: Indique os irmãos que frequentam atualmente a escola que está a solicitar: 

Family Welcome Center – Room 105 
New Bedford Public Schools  Nome_________________________________ Escola______________________ Classe________ 
455 County Street  
New Bedford, MA  02740   Nome_________________________________  Escola______________________ Classe________ 
 
Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado___________________________________________________ Data_________________________________ 
 

 
Somente para uso oficial: Approved:    YES     NO             By: ___________________________________            Date:__________________ 

   Denied Reason_________________________________________  Entry into ASPEN by________________
         2.14.18 

 


