
Escolas Públicas do Distrito de Barnstable  

Documentos necessários para trazer para a consulta de pre-registro:  

1. Documento de identificação com foto (dos pais ou guardiães): 

 Carteira de motorista  

 Carteira de indentidade do estado de Massachusetts  

 Identidade válida emitida pelo governo (com foto)    

 2. Comprovante de idade da criança:  

 Certidão de nascimento   

 Certidão de batismo (com a data de nascimento)   

 Documentação médica que contém a data de nascimento 

   3. Comprovante de residência: um ou mais para CADA categoria    

 

Categoria A Categoria B Categoria C 

 Título de propriedade 

e/ou recorde de 

pagamenos mensais de 

hipoteca feito nos 

ultimos 45 dias; ou 

 

 Copia de contrato atual 

de aluguel e record de 

pagamento de aluguel 

feito nos últimos 45 

dias; ou 

 

 Declaração autenticada 

do propietario das 

escolas publicas do 

distrito de Barnstable e 

comprovante de 

pagamento de aluguel 

nos últimos 45 dias     

 Contas com a data 

dentro dos últimos 45 

dias: conta de gas, oleo, 

eletrecidade, TV, seguro 

de alugador, seguro de 

carro, ou conta de 

telephone residencial  

 Carteira de motorista 

válida do estado de 

Massachusetts ou 

 Registro de carro ou  

 Identidade válida 

(emitida pelo governo 

com foto) ou 

 Formulario W-2 do IRS 

(imposto de renda) ou 

 Conta de imposto 

especial de consumo ou 

 Imposto proprietário ou  

 Contra cheque do 

trabalho ou 

 Registro de votador 



4. Registros Médicos  

 Completo com registro atualizado de imunização; e  

 Exame físico (dentro de um ano);   

 Uma declaração escrita pelo médico dizendo que a condição fisica da criança 

requere uma isenção médica das vacinas;   

 Uma declaração escrita pelos pais/guardiães que a religião da criança se opõe a 

exames e vacinas (se for aplicável);  

 Um exame de tuberculose é necessário se a criança estava em um país de alto 

risco de contaminação (por mais de quatro semanas). 

  5. Boletim escolar 

 Alunos da 1ª - 9ª série precisam trazer uma cópia do seus boletims mais atuais 

 Alunos da 10ª série precisam trazer cópias do seus boletims da 8ª e 9ª série 

 Alunos da 11ª série precisam trazer cópias do seus boletims da 9ª e 10ª série  

 Alunos da 12 ª série precisam trazer cópias do seus boletims da 9ª, 10ª, e 11ª 

série  

  

  6. Por favor também traga os seguintes se forem aplicáveis:  

 Program de educação indvidualizado (IEP em inglês), formulário 504, e/ou plano 

de saúde  

 Documentos legais (com traducões em inglês autenticadas)   

 


