
     É TEMPO DE SE INSCREVER NA ESCOLA! 

Consulte os passos abaixo para obter informações sobre como tornar a matrícula escolar da 

sua criança o mais simples possível! 

PARA CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR: 

☐ Preencha o formulário de admissão à pré-escola 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kz25L_DQJfoE1_pX2RNeixjvie1R-

asRx5_wVmakWBY1SA/viewform) para colocar a sua criança na lista de espera da pré-escola: 

☐ A Especialista de Programas Infantis vai telefonar-lhe para marcar hora para uma avaliação e inscrever a sua 

criança dependendo na disponibilidade e espaço no programa pré-escolar. Se tiver alguma dúvida, contacte o 
508-997-4511, extensão 14651. 

☐ Leve a criança à consulta, com a certidão de nascimento, registos de vacinas e exame físico mais recente, duas 

provas de moradia e identificação fotográfica dos pais/encarregados. 

☐ O professor analisa os resultados da avaliação pré-escolar com a família. 

☐ O escritório da pré-escola oferecerá colocação após a matrícula.  A data de início será determinada uma vez que a 

matrícula esteja completa e a criança seja autorizada a iniciar a escola. 

PARA CRIANÇAS EM IDADE DO JARDIM-ESCOLA: 

☐ Telefone para o Centro de Matrículas da Família  (508-997-4511, extensão 14652 ou 14653) para marcar hora para 

a avaliação e inscrição do Jardim-escola. Os pais/encarregados receberão orientações sobre como iniciar o 
processo de matrícula online. 

☐ Levar a criança à consulta, com a certidão de nascimento, registos de vacinas e exame físico mais recente, duas 

provas de moradia e identificação fotográfica dos pais/encarregados. 

☐ A criança será avaliada por meio de um teste do Jardim-escola e da língua inglesa, se necessário. 

☐ O professor discute os resultados da avaliação do Jardim-escola com a família e informações mais completas sobre 

o Jardim-escola, incluindo datas importantes e qual é o papel da família na preparação da criança para o 
Jardim-escola. 

☐ Uma vez que o aluno tenha autorização para começar, a família será notificada em que data o aluno pode começar. 

PARA O 1°- 8° ANO DE ESCOLARIDADE: 

☐ Telefone para o Centro de Matrículas da Família  (508-997-4515) para marcar a inscrição.  Os pais/encarregados 

receberão orientações sobre como iniciar o processo de matrícula online. 

☐ Traga a certidão de nascimento, registos de vacinas e exame físico mais recente, duas provas de moradia e 

identificação fotográfica dos pais/encarregados. 

☐ Após a revisão do Inquérito da Língua Doméstica, será determinado se a criança precisa de ser administrada uma 

avaliação da língua inglesa. 

☐ Uma vez que o aluno tenha autorização para começar, a família será notificada em que data o aluno pode começar. 

PARA O 9°- 12° ANO DE ESCOLARIDADE: 

☐ Telefone para o Centro de Matrículas da Família  (508-997-4515) para marcar a inscrição.  Os pais/encarregados 

receberão orientações sobre como iniciar o processo de matrícula online. 

☐ Traga a certidão de nascimento, registos de vacinas e exame físico mais recente, duas provas de moradia e 

identificação fotográfica dos pais/encarregados. 

☐ Após a revisão do Inquérito da Língua Doméstica, será determinado se a criança precisa de ser administrada 

uma avaliação da língua inglesa. 

☐ Uma vez que o registo esteja completo e o aluno esteja autorizado a começar, o registo é enviado para a Escola 

Secundária de New Bedford.  A Escola Secundária de New Bedford irá telefonar para a família para marcar uma 
consulta para fazer o horário do aluno e informar o aluno e a família do primeiro dia de aulas para o aluno. 
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