
 

Documentos necessários para trazer para a consulta de pré-matrícula: 

1. Documento de identificação com foto (dos pais ou guardião) - um dos seguintes 
❏ Carteira de motorista  
❏ Carteira de identidade do estado de Massachusetts  
❏ Identidade válida emitida pelo governo (com foto) 

                       2. Comprovante de idade da criança - um dos seguintes  
❏ Certidão de nascimento  
❏ Certidão de batismo (com a data de nascimento)  
❏ Documentação médica que contém a data de nascimento 

 
3. Comprovante de residência: Três (3) formas de comprovante de residência 
devem ser fornecidas, cada uma das quais com nome, endereço e data 
correspondentes nos últimos 45 dias. 
❏ Título de propriedade ou recorde de pagamento mensais de hipoteca 
❏ Cópia do contrato atual de aluguel 
❏ Declaração das Escolas Públicas de Barnstable autenticada pelo proprietário  
❏ Duas contas: gás, óleo, ou eletricidade 
❏ Seguro de proprietário ou alugador  
❏ Seguro de carro 
❏ Correspondência ou conta do seguro de saúde  
❏ Conta da TV a cabo 
❏ Conta de telefone  
❏ Carteira de motorista válida com endereço de residência atual 
❏ Identidade válida emitida pelo governo com endereço de residência atual 
❏ Registro de carro com endereço de residência atual 
❏ Carta do Departamento de Assistência Transitória (DTA)  
❏ Contracheque do trabalho com endereço de residência atual  
❏ Formulário W-2 do IRS (imposto de renda) 
❏ Conta de imposto do consumidor ou imposto proprietário 
❏ Inscrição de Eleitor 



 
4. Registros Médicos  
❏ Registro completo e atualizado de vacinas  
❏ Exame físico (com validade de um ano); 
❏ 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/ guardião que a religião 

da criança se opõe a 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 dos seus boletins mais atuais  
❏ Alunos da 10ª série precisam trazer cópias dos seus boletins da 8ª e 9ª série  
❏ Alunos da 11ª série precisam trazer cópias dos seus boletins da 9ª e 10ª série 
❏ Alunos da 12ª série precisam trazer cópias dos seus boletins da 9ª, 10ª e 11ª série  

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

saúde  
❏ Documentos legais  (com tradução em inglês e autenticados) 


