
Documentos necessários para trazer para a consulta de pré-matrícula
na 141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601:

1. Um (1) documento de identificação com foto (dos pais ou responsáveis legais).
Pode ser:
❏ Carteira de motorista
❏ Carteira de identidade do estado de Massachusetts
❏ Identidade válida emitida pelo governo (com foto)

2. Um (1) documento de identidade da criança com o nome dos pais. Pode ser:
❏ Certidão de nascimento
❏ Certidão de batismo (com a data de nascimento)
❏ Documentação médica que contém a data de nascimento

3. Três (3) comprovantes de residência: Todos com nome, endereço atual e data
recente (últimos 45 dias). Não aceitamos envelopes fechados como
comprovantes. Pode ser:
❏ Título de propriedade ou comprovante de pagamentos mensais de hipoteca
❏ Cópia do contrato atual de aluguel
❏ Declaração de residência emitida pelas Escolas Públicas de Barnstable assinada

e autenticada por quem te aluga ou o proprietário, acrescida de uma conta em
nome da mesma pessoa

❏ Até duas contas: gás, óleo, água ou eletricidade
❏ Seguro de carro ou domiciliar
❏ Correspondência ou conta do seguro de saúde
❏ Conta da TV a cabo
❏ Conta de telefone
❏ Extrato bancário
❏ Carteira de motorista de Massachusetts ou identidade válida emitida pelo

governo americano
❏ Registro de carro
❏ Carta do Departamento de Assistência Transitória (DTA)
❏ Contracheque do trabalho
❏ Formulário W-2 do IRS (imposto de renda)
❏ Imposto do carro ou imovel
❏ Título de Eleitor Americano



4. Registros Médicos
❏ Carteira de vacinação de qualquer país/em qualquer idioma
❏ Exame físico realizado nos Estados Unidos (validade de um ano)
❏ Exame de LEAD (chumbo) para crianças entrando no Pre-Kindergarten e

Kindergarten
❏ Exame de TUBERCULOSE para crianças recém-chegadas do Brasil ou que

estiveram em país de alto risco por mais de 4 semanas
Caso a criança não possa tomar vacina:
❏ Uma declaração escrita pelo médico dizendo que a condição física da criança

requer uma isenção médica das vacinas
❏ Uma declaração assinada e com data escrita pelos pais/ guardiães que a religião

da criança se opõe a exames de vacina (se for aplicável)

5. Histórico ou Boletim Escolar
❏ Alunos do Jardim de Infância à 8a série (K - Grade 8) -  trazer as cópias mais

atuais do boletim ou histórico escolar e preencher uma autorização para
liberarem os registros da escola anterior no dia do agendamento

❏ Ensino Médio (High School):
❏ Trazer uma cópia dos boletins de todas as séries anteriores (Grade 9 até 12)
❏ Trazer o boletim, o relatório com o progresso escolar ou histórico mais

recente, mesmo que na versão online.
❏ Muitas escolas possuem um portal online para imprimir os boletins antigos,

horário e notas atuais.
❏ Você pode vir ao FCEC antes do seu dia agendado para preencher a

autorização para liberarem a documentação escolar OU preencher a
autorização na escola onde estava matriculado enviando a documentação
para: BPS FCEC, 141 Bassett Ln, Hyannis, Ma 02601, Fax: 508-790-6202,
email: bpsengagementcenter@mybps.us

❏ Alunos matriculados para High School não podem começar as aulas sem o
histórico da(s) escola(s) anterior(es).

6. Por favor, traga também os seguintes, caso se aplique a criança:
❏ Plano de Educação Individualizado  (IEP em inglês), Plano 504, e/ou plano de

saúde
❏ Documentos legais como guarda/custódia ou ordem judicial (com tradução em

inglês e autenticados)
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