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FORMULÁRIO DE MATRÍCULA DO ALUNO 
 

A. Detalhes da Matrícula  

Escola:________________________________ Ano Letivo de 20 ____ ____ 
Data da Matrícula: ______ / ______ /  ______ 
                               Mes          Dia             Ano 

 

B. Detalhes do Aluno 

Sobrenome:  Primeiro Nome:   Nome do Meio:  

Sexo  M / F     Data Nasc.:   

    

      Cidade Natal  

Endereço Res.: Endereço para Correspondência (se diferente) 

Endereço  Apt.  Endereço  

 

Cidade  Cidade  

CEP  CEP  

Tel. Casa  (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _            Tel. Celular do Aluno (se aplicável)  (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ 

E-mail do Aluno:                                                                                                                           Série:   

 

Escola(s) Anterior(es):  
 

 

Por favor, marque o(s) quadrin- 

ho(a)s que se aplica(m) ao aluno: 
IEP   504   Sem-teto   Emancipado (somente acima de 16 ) 

 

D. Assuntos Legais e de Custódia (Guarda do Aluno)  

 

E. Outro criança na idade escolar em casa?  Por favor, dê detalhes abaixo: 

Primeiro Nome Sobrenome Data de Nasc.    Escola 

   /        /  

  /       /   

  /       /  

 
 

Somente 

para Uso 

Oficial 

LASID       SASID       LOCKER       

HOMEROOM: STUDENT COUNSELOR:  HOUSE: 

 

C. Demografia e Idioma.  Por favor, responda todas as perguntas na seção abaixo  

1.  

 

O aluno é hispânico ou latino? (Por exemplo, cubano, me-xicano, 

porto-riquenho, da América do Sul ou  Central, ou outra origem 

ou cultura espanhola, independente da raça). 

Sim  Não 

2. Por favor, indique a raça do aluno marcando um ou  mais 

quadrinhos. 
 Branco  Negro ou 

AfroAmerican 
 siAsiático 

 Índio Americano ou 

Nativo do Alaska  
 Havaiano nativo ou habitante de 

outra Ilha do Pacífico  

3.  O aluno é imigrante? 

(veja observação `a   

direita)  

Sim 

 

Não Para se enquadrar na definição federal de um aluno imigrante, o aluno deve: 

1, não ter nascido em nenhum estado americano,  e 2,  não ter feito três anos 

letivos em nenhum estado americano. 

Se o aluno for imigrante, por favor, forneça o país de origem: 

4. 

 

Por favor, forneça a língua natal do aluno:   

Existe alguma medida cautelar do aluno em vigor?    Sim                Não 

Forneça abaixo detalhes sobre as medidas cautelares ou qualquer outro assunto legal ou de custódia, ou entre em contato diretamen- 

te com a escola. Onde for relevante, por favor, também forneça cópias dos atuais documentos legais.   
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F. Pais/Responsávéis legais Legais Por favor, dê detalhes dos Pais/Responsávéis legais do aluno. As informações de contato abaixo serão usadas  para 

toda a correspondência oficial e serão os primeiros contatos em caso da emergência. 

 PRIMEIRO PAI/MÃE /TUTOR LEGAL SEGUNDO PAI/MÃE /TUTOR LEGAL 

Primeiro Nome:   

Sobrenome: 

 

  

Relação com aluno    

Endereço 

Residencial: 

  Apt.  Endereço:  Apt.  

 Cidade:  CEP  Cidade:  CEP  

Endereço para 

Correspondência  

(se diferente) 

  Endereço:  

 Cidade:  CEP  Cidade:  CEP  

Tel. Casa: (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ 

Tel. Trabalho (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ Ext.       (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _                                                                       Ext.      

Tel. Celular (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ (  _  _  _  ) _  _  _  - _  _  _  _ 

E-mail:   
 

Lugar de Trabalho 
  

Marque o(s) que se 

aplica(m) 
 Mora com o 

aluno  
 Pode receber 

correspon- 

dência  

 Pode buscar o 

aluno na 

escola 

 Mora com  o aluno   Pode rece- 

ber  corres- 

pondência 

 Pode 

buscar o 

aluno na 

escola  

 

G. Contatos para Emergência - No caso de uma emergência, se os pais/responsávéis legais não puderem ser contatados, os Contatos para Emergência  

indicados abaixo serão contatados na ordem listada (por favor, forneça abaixo pelo menos uma pessoa para contato). 

 

 

 

1 

Primeiro Nome                 Sobrenome  Tel. 

 

 

Casa  

                         

 

 

(__ __ __) __ __ __ - __ __ __          

Relação com           Pode buscar           

o aluno                   o aluno na 

                                escola 

                                                       

 

Celular (__ __ __) __ __ __ - __ __ __          

2   Casa  (__ __ __) __ __ __ - __ __ __            

Celular (__ __ __) __ __ __ - __ __ __          

3   Casa (__ __ __) __ __ __ - __ __ __            

Celular (__ __ __) __ __ __ - __ __ __          

 

H. Transporte - Favor indicar abaixo como o aluno virá para a escola e voltará para casa (somente para escolas primárias e ensino médio) 
Para Escola:   Ônibus  Andando  Carro  Outra forma. Favor dar detalhes:  

Da Escola:  Ônibus  Andando  Carro  Outra forma. Favor dar detalhes:  

 

Se o aluno for deixado/pego por alguém que não seja os responsávéis/contatos mencionados acima, por favor, dê detalhes: 
Primeiro  Nome  Sobrenome  Tel. 

 

 

(  _  _  _  ) _  _  _-_ _ _ _ 

I. Confirmação 

 

Assinatura do Pai/Mãe/Tutor:____________________________________________________    Data: _______________________ 
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Escolas Públicas de Barnstable 
Formulário de Matrícula para Novos Estudantes 

 

Nome do Estudante: ______________________________  Data de Nascimento: 

___________________ 

                                                         Informações Médicas                CONFIDENCIAL – Enfermeiro 

Nome do Médico ________________________________________ Telefone do Médico _________________________ 

Nome do Dentista _______________________________________  Telefone do Dentista _________________________ 

Plano de Saúde    Sim     Não    Nome do Plano de Saúde: ______________________________________________ 

Favor assinalar todas as condições que se apliquem ao estudante: 

TDAH (em inglês: ADHD)         Neurológicos / Convulsões    Gastrointestinal     

Ansiedade / Depressão          Diabetes      Alergias          

Enxaquecas            Doenças Cardíacas     EpiPen            

Concussões           Asma / Doença Respiratória    Questões Dietéticas     

Óculos / Lentes de Contato         Doenças Congênitas     Problemas Auditivos         
 

Favor fornecer detalhes das  

condições assinaladas acima 

Outras condições médicas e 

cirurgias (favor especificar) 
 
 

Atualmente em Terapia  Sim      Não   Nome do terapeuta  

_________________________________________ 
 

Diagnóstico de Saúde Mental 

(favor especificar) 
 

Medicamentos que o estudante 

toma regularmente 

Serviços Médicos de Emergência 

Se na opinião do enfermeiro escolar, diretor, diretor residencial ou administrador o seu filho(s) precisar de pronto 

atendimento médico, a criança(s) será transportada para o hospital mais próximo através dos serviços médicos de 

emergência. 

Permissão para Medicamentos Sem Prescrição Médica  
Eu dou minha permissão ao enfermeiro escolar para administrar todos os seguintes medicamentos sem prescrição médica 

(OTC, sigla em inglês) para o meu filho(a), de acordo com os protocolos estabelecidos, na sala do enfermeiro, conforme 

indicado pela minha assinatura abaixo. Eu anotei todas as alergias acima. Eu entendo que posso consultar os protocolos de 

OTC por escrito em qualquer momento e posso telefonar para o enfermeiro da escola de meu filho(a) para maiores 

informações.  
 

1.  Paracetamol (Tylenol) para crianças acima 6 anos de idade 5. Gel Anbesol/ orasol para gengivas / dores de dente 

2.  Ibuprofeno  (Advil) para crianças acima de 6 anos de idade 6. Creme de Hidrocortisona 1% para coceiras, erupções 

cutâneas 

3.  Tabletes de antiácidos para crianças acima de 6 anos de idade 7. Pomada antibiótica Bacitracina 

4.  Pastilhas para tosse/ garganta para crianças acima do 6º Ano 8. Loção de Calamina para coceira 

          Assinatura do Pai/ Mãe/ Responsável Legal      Data 

         (para a administração de medicamento sem prescrição) 
 

Permissão para Liberação de Informações Médicas 

Eu dou permissão para que o enfermeiro escolar da escola de meu filho(a) libere para 

____________________________ (médico(s) de meu filho(a) quaisquer informações que ele/ela considerar como 

sendo do melhor interesse de meu filho(a). Eu também dou permissão para que ________________________________ 

ASSINE 

AQUI 

ASSINE 

AQUI 
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(médico(s) de meu filho(a) libere para o enfermeiro escolar as informações que ele/ela considerar como sendo do 

melhor interesse de meu filho(a). 

          Assinatura do Pai/ Mãe/ Responsável Legal      Data 

         (para permissão de liberação de informações) 

Obrigado por completar essa informação – por favor, devolva esse formulário para a escola de seu estudante 
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