PORTUGUESE

St. Anthony School
54 Oakes Street
Everett, MA 02149
617-389-2448

MÁTRICULA DE NOVOS ALUNOS
2021 - 2022

PRÉ-JARDIN DE INFÂNCIA
Por favor selecione abaixo qual o program que você quer colocar o seu filho(a).

5 Dias Completos___ ; 5 Dias Meio Periódo___ ;3 Dias (Seg., Qua., Sexta feira)___; 2 Dias (Terc e Qui., feira) ___

INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO
Nome legal do Aluno(a): ___________________________________________________________________________________
Sobrenome Paterno
Nome
Sobrenome Materno
Data de Nascimento: _________________________________ Lugar de nascimento: _______________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino
Endereco do Aluno: _______________________________________________________________________________________
Rua
Cidade
Estado
CEP
Telefone: _______________________________
Origem étnica (opcional): ______________________________________
Idioma falado em casa: ____________________________________
Religião: _____________________________ Data de Batismo: _________________ Igreja: ________________________
Data da primeira Comunhão ________________________________ Igreja: ________________________________
Escola Atual: ___________________________________________________
Endereço da Escola Atual: _______________________________________________________________________________
Paróquia de sua família: _____________________________________ Cidade: ________________________________
O aluno reside com: _______ Ambos os pais
_______Mãe Biológica _______Pai biológico _______ Outro ________________________ (parentesco)
Caso outra pessoa além dos pais tenham a custódia legal do Aluno porfavor diga o nome e dados de
contato:
_________________________________________________________________________________________________________________

Nome

Rua
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PORTUGUESE

INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA
Mãe:
Nome Legal: ________________________________Sobrenome da Mãe: ____________________________________
Lugar de nascimento: _____________________ Religião: __________________________
Endereço _________________________________________________________________________________________________
Rua
Cidade
Estado
CEP
(Complete apenas se os dados forem diferentes dos dados do Aluno)
Telefone: __________________Celular: _______________________Ocupação: _____________________
Email (escreva claramente) __________________________________________
Pai:
Nome legal: ____________________ Lugar de nascimento: _____________Religião: _____________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________________
Rua
Cidade
Estado
CEP
(Complete apenas se os dados forem diferentes dos dados do Aluno.)
Telefone: __________________Celular: _______________________Ocupação: _____________________
Email (escreva claramente) __________________________________________

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O ALUNO
Seu filho alguma vez recebeu apoio psicológico? [ ] Sim

[ ] Não

Alguma vez foi recomendado que seu filho(a) fosse avaliado academicamente para serviços
de educação especial pelo sistema público ou por um profissional? [ ] Sim [ ] Não
Seu filho ja teve que repetir algum ano escolar? [ ] Sim [ ] Não Série_____________________
Seu filho(a) ja foi colocado(a) em um plano Educativo Individual (IEP) ou Plano 504?
[ ] Sim
[ ] Não *Caso a resposta foi afirmativa, porfavor proporcione uma cópia.
Seu filho(a) ja foi diagnosticado (a) com algum transtorno de aprendisagem? [ ] Sim [ ] Não
*Caso afirmativo, porfavor explique:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Alguma vez seu filho(a) ja foi expulso(a) ou supenso(a) de algum colégio? [ ] Sim [ ] Não
*Caso afirmativo, porfavor explique: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Seu filho(a) precisa de medicamentos especiais? [ ] Sim [ ] Não
Tipo_________________________
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PAGAMENTO DA MATRÍCULA
Para oficializar a matrícula de seu filho (a) porfavor inclua a taixa de matrícula no valor de
$230 (não reembolsável). O pagamento garante a vaga de seu filho (a).

DOCUMENTOS EXIGIDOS
Para completar a matrículas são necessários os seguintes documentos
______ Pagamento da matrícula no valor de $230 (não reembolsável).
______ Certidão de Batismo (Caso seja católico)
______ Certidão de nascimento (ou passaporte caso tenha nascido fora dos EUA.)
______ Cartão de vacinas (Atualizado)

Termos e condições da matrícula na Escola Saint Anthony
Os pais que retiram um aluno da escola antes do primeiro dia de aula receberão um reembolso não
superior a 10% do valor pago. Depois do começo das aulas não haverá reembolso.
Espera-se que cada família se comprometa com a arrecadação de fundos do PTO de $ 200 ou pague
uma taxa de $ 200 até 29 de outubro de 2021.
Todo aluno aceito na escola Santo Antonio de Everett passa por um período de adaptação de 30 dias.
A escola reserva o direito de remover temporariamente ou permanentemente este aluno. A escola
pode considerar tal decisão tanto para o bem estar do próprio aluno ou para o bem da escola.
A escola reserva o direito de aceitar na escola apenas os alunos que beneficiarão da educação
oferecida pela escola.

Assinatura
Ao assinar abaixo eu atesto que as informações oferecidas são verídicas e atuais e que eu aceito os
termos e condições da matrícula.
Nome do Pai/Tutor (Escreva claramente):___________________________________________
Assinatura do pai/tutor _______________________________________________Data_____________________________
Como soube de nossa escola ____________ Internet _______________Amigos/Familiares
Nome: _______________________________________________________________________________________________________

PARA USO DO ESCRItÓRIO
Registration Fee Paid $____________________ Cash ________ Check # ___________
Date: ______________________

All documentation has been received

[ ] Yes

[ ] No

Missing Documents: _______________________________________________________________________
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