
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA MATRÍCULA ESCOLAR

Este formulário PRECISA ser devolvido junto com a inscrição.

Os seguintes documentos são necessários para matricular seu filho nas Escolas

Públicas de  Stoughton. Todos os alunos do jardim de infância que estão sendo

inscritos devem fazer 5 anos de idade até o dia 31 de agosto. Os alunos do primeiro ano

que estão sendo inscritos devem fazer 6 anos até o dia 31 de agosto. O oficial de

residência pode visitar sua casa para comprovar sua residência na cidade.

O PAI / RESPONSÁVEL DEVERÁ FORNECER:

⃞ Dois comprovantes de residência, sendo eles:

● Contrato de aluguel atual ou hipoteca do imóvel recente

● Conta/fatura de serviço (ex: água, luz, telefone, telefone, gás  etc..)

● Declaração de residência autenticada (se aplicável)

⃞ Documento de identificação com foto

⃞ Documentos de custódia / tribunal (se aplicável)

⃞ Cópia da certidão de nascimento da criança

⃞ Histórico Escolar

⃞ Boletim atual

⃞ IEP / Serviços 504 / ELL (se aplicável)

Além disso, você precisará preencher os seguintes formulários:

⃞ Formulário de emergência

⃞ Informações para registros escolares

⃞ Formulário de pesquisa de idioma materno

⃞ Política de residência

⃞ Declaração de residência

⃞ Política de uso do Portal dos pais (PowerSchool)

⃞ Consentimento Medicaid de Massachusetts

⃞ Formulário de informação do estudante

⃞ Formulário de  histórico médico ( somente p/jardim de infância)

⃞ Formulário de Avaliação de Professores Pré-escola (alunos do jardim de infância)







ESCOLAS PÚBLICAS DE STOUGHTON FORMULÁRIO DE EMERGÊNCIA

Por favor complete todas as informações abaixo com caneta azul



PESQUISA DO IDIOMA FALADO EM CASA

Permissão Pais/Responsáveis: Marque e coloque as iniciais do seu nome para cada item abaixo







ESCOLAS PÚBLICAS DE STOUGHTON
STOUGHTON, MASSACHUSETTS

Declaração de Residência

Declaro que o aluno abaixo reside na cidade de Stoughton, reconheço o recebimento de

uma cópia da Política de Residência Estudantil, entendo os requisitos das Escolas Públicas

de Stoughton e concordo em cumprir seus termos, entendo ainda que em Stoughton as

escolas públicas podem solicitar-me informações adicionais para comprovar o fato de que

meu filho (a) atende aos requisitos de residência, reconheço ainda que, se for determinado

que os requisitos de residência das Escolas Públicas de Stoughton não foram atendidos ou

mantidos, meu filho (a) será dispensado imediatamente da escola e eu, e possivelmente

outros seremos responsáveis   pelas mensalidades e despesas relacionadas pelo tempo

durante o qual meu filho frequentou as Escolas Públicas de Stoughton, bem como quaisquer

taxas legais relacionadas incorridas pelo Distrito. Eu entendo que qualquer pessoa que

intencionalmente matricular, tentar fazer a matrícula ou manter a matriculado um aluno que

não resida mais em Stoughton, violará os requisitos de residência e estará sujeita a

processo criminal.

Data: ______________________________

Nome completo da criança ____________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nome dos pais/responsável

__________________________________________________________________________

Assinatura do pai ou responsável





PowerSchool Pais/Responsáveis Termos do Uso e Política de Segurança

Solicito a revisão das informações do meu filho(a)______________________________________________________________________,
aluno no site do Portal dos Pais das Escolas Públicas de Stoughton. Eu entendo que no interesse da segurança, o
Distrito se reserva o direito de alterar a senha do usuário ou negar o acesso a qualquer momento.

Ao assinar este acordo, como pai / responsável, liberei o distrito de Escolas Públicas de Stoughton de toda e
qualquer possibilidade de danos decorrentes do acesso não autorizado à conta do meu pai / responsável
Também concordo em cumprir às seguintes diretrizes:

1. Eu concordo que não irei compartilhar a minha senha ou permitir que ninguém além de mim use a conta
incluindo meu próprios filhos.

2. Eu concordo em proteger toda informação imprimida ou transferida para o meu computador, ou destruir
documentos gerados deste site.

3. Eu entendo que 3 tentativas de logins mal sucedidos irão desativar minha conta,  Se a conta ficar
bloqueada irei contactar a Central de Ajuda por email parenthelpdesk@stoughtonsschools.org e solicitar
que minha conta seja desbloqueada. Irei responder a qualquer pergunta necessária para verificar minha
identidade.  A critério exclusivo do distrito, a conta poderá ser desbloqueada, mas compreendo que isso
pode levar até cinco dias letivos para desbloquear minha conta.

Informações dos Pais/Responsáveis
Ao assinar abaixo, afirmo que não existem restrições legais que me impeçam de ter acesso às informações do
meu aluno. Pela minha assinatura abaixo, eu li e entendi os termos da Política de Uso e Segurança de Aceitação
do Portal dos Pais PowerSchool no manual da escola e concordo em cumprir seus termos.

Pais/Responsáveis (Nome por extenso) Assinatura

_____________________________________________________________ __________________________________________________________

Pais/Responsáveis (Nome por extenso) Assinatura

_____________________________________________________________ __________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________________________________________________________

E-mail do responsável_______________________________________________________________________________________________________

Por favor envie este formulário preenchido e assinado para a escola do seu filho. Uma vez que as informações forem
verificadas e processadas, você receberá no email acima  providenciado o ID de acesso e a senha, juntamente com
detalhes de como acessar o site e criar  ou adicionar o aluno acima na conta do portal,



STOUGHTON PUBLIC SCHOOLS 
31 PIERCE STREETSTOUGHTON, MA 02072 

 

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERARAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR  
 
 Eu, por meio deste, autorizo e dou permissão para liberar os registros escolares para:  

 (Marque abaixo para qual escola seu filho(a) está sendo transferido) 
 
 

Dawe School 
131 Pine Street 
Stoughton, MA 02072 
Phone:781-344-7004 Fax: 781-344-8271 

 
Gibbons School 
235 Morton Street 
Stoughton, MA 02072 
Phone: 781-344-7008 Fax: 781-344-2653 

South School 
171 Ash Street 
Stoughton, MA 02072 
Phone: 781-344-7004  Fax: 781-344-2876 

 
Wilkins School 
1322 Central Street 
Stoughton, MA 02072 
Phone: 781-344-7005   Fax: 781-344-2973 

 
Hansen School 
1800 Central Street 
Stoughton, MA 02072 
Phone: 781-34-7006  Fax: 781-344-4927 

 
Para Compartilhar, transferir e receber informações referentes ao meu filho (a) 
 
Nome Completo do Aluno :.  Série_________________ 
 
Data de Nascimento     

 
Endereço Residencial. Telef.  

Escola Anterior:    

As informações / registros a serem liberados incluem, mas não se limitam ao seguinte 
 □ Transcrições ou boletins  □ Registros disciplinares □ Dados de teste / pontuações de testes padronizados □ Registros de imunização  

     □Pontuação de testes Língua Inglesa (ELL) (se aplicável)      □Saúde / registros médicos □Lista de cursos e notas      □Registros psicológicos □Registro de frequências      □Registros sociologicos □Plano de Alfabetização Individual (se aplicável)     □Copia certidão de nascimento □IEP (Plano de Educação Individual), (se aplicável )     □Outros    
 
 
__________________________________________________  _______________________________ 
 

_____   

Nome dos pais/ reponsável (por extenso)   Data 
 
_____________________________________________              _____________________________  
Assinatura dos pais/reponsável     
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