
Lista de verificação de 
documentos de registro de BPS
Todas as famílias que estão registrando um novo aluno nas Escolas 
Publicas de Boston devem trazer os seguintes documentos exigidos ao 
Centro de Boas-Vindas de BPS como parte de seu processo de registro. 
As aplicações não podem ser processados sem esses documentos.
TODOS esses:

 � Certidão de nascimento original da criança, formulário I-94 ou passaporte* 
 � Caderneta de vacinação atualizada da criança (consulte em baixo)
 � Documento de identificação do pai/mãe/responsável com foto  

*O uso do passaporte requer preencher a Declaração dos Pais de BPS

DOIS desses:
Os documentos de residência devem ser pré-impressos com o nome e 
endereço atual dos pais/responsáveis do aluno.  Os itens não podem ser da 
mesma categoria.

 � Uma conta de serviço publico (não sendo conta de água ou telefone celular) 
datada dos últimos 6 dias

 � Uma escritura (deed), ou pagamento da hipoteca (mortgage) datada dos últimos 60 
dias, ou a conta de imposto de propriedade (property tax bill) do ano passado

 � Um extrato bancário ou de cartão de crédito datado dos últimos 60 dias
 � Um formulário W2 datado no ano, ou folha de pagamentos datado dos últimos 60  

dias  
 � Uma carta duma agência governamental aprovada* datada dos últimos 60  dias

* AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS APROVADAS:  Departamentos de Assistência Transitória, 
Receita (DOR), Serviços para Crianças e Família (DCF), Assistência Transitória (DTA), 
Serviços para Jovens (DYS) e Seguros Social. Algumas comunicações no papel timbrado de 
Commonwealth de Massachusetts também pode ser aplicado.

A Tutela legal (Legal guardianship) 
exige documentação adicional de 
um tribunal ou agência. 
Os nomes nos documentos 
requeridos devem ser iguais. Se 
for diferente, por favor fornecer a 
documentação legal que mostra a 
mudança de nome.
DICAS:  
As escrituras das casas podem ser 
baixadas no www.suffolkdeeds.
com
A Declaração de Residência de 
BPS está disponível em qualquer 
Centro de Recursos de Família 
ou no bostonpublicschools.org/
register
Para pagamentos de contas 
online, uma cópia impressa da 
declaração também pode ser 
aceitável se inclui o endereço de 
casa e data.

A fraude de residência é uma 
violação da lei do estado de 
Massachusetts e está sujeita a 
propósitos de diárias para todos 
os dias em que o aluno frequenta 
a escola fora do distrito em que 
ele/ela reside legalmente.

DENUNCIAR A FRAUDE DE 
RESIDÊNCIA!  
Chama a linha para dicas para 
denunciar a fraude de residência:  

617-635-6775

POLITICA DE RESIDENCIA DE BPS 
Antes que qualquer aluno 
possa se matricular numa 
Escola Publica de Boston, os 
pais/responsáveis do aluno 
devem comprovar a residência 
principal legal na cidade de 
Boston com os documentos de 
residência descritos acima. Estes 
documentos, junto com uma 
identificação fotográfica, são 
exigidos para qualquer mudança 
de endereço. 
Esta política de residência não se 
aplica aos alunos desalojados.

Para mais informações sobre o Registro e colocação de BPS, visite www.bostonpublicschools/register 

Portuguese

K0/K1
(idades 3-4)

K2
(idades 4-5)

1ª–6ª
séries

7ª–12ª
séries

Hepatite B 3 doses* 3 doses* 3 doses* 3 doses*
DtaP/DTP/DT/Td ≥4 doses DtaP/DTP 5 doses DtaP/DTP ≥4 doses DTaP/DTP ou 

≥3 doses Td
≥4 doses DTaP/DTP ou 

≥3 doses Td
Tdap - - - 1 dose

Pólio ≥3 doses 3-4 doses^ 3-4 doses^ 3-4 doses^

Hib 1-4 doses - - -
MMR 1 dose* 2 doses * 2 doses * 2 doses *

Varicela 
(catapora)

1 dose* 2 doses * 2 doses * 2 doses *

^^MenACWY
(Meningococcal conjugate)

Meningocócica
– – –

1 dose gr7 1 dose≥ 16 
anos de idade (reforço)

Influenza 1 dose anualmente ** 1 dose anualmente ** 1 dose anualmente ** 1 dose anualmente **
* ou documentação oficial de doença / imunidade
** A vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho a junho) deve ser recebida anualmente para qualquer 
pessoa com 6 meses de idade ou mais até 31 de dezembro. Os novos alunos que vão começar entre 1º de janeiro e 31 de 
março devem já ter recebido uma dose da vacina para a temporada de gripe atual.
^a última dose deve ser em ou após o 4º aniversário natalício e > 6 meses após a dose anterior, ou uma dose adicional é 
exigida
^^ A vacina Meningococcal Conjugate é necessária para entrar na 7ª serie e uma dose de reforço adicional a partir dos 16 anos.
Além disso, advertimos que seu filho faça uma Avaliação de Risco de Tuberculose durante seu exame físico anual.
Situações Especiais. Exceto em casos de emergência ou epidemia, os alunos podem começar a escola se os pais ou responsáveis 
apresentarem uma declaração por escrito (1) dum médico de que seu filho não foi vacinado por razões médicas, ou (2) que o 
seu filho não foi vacinado devido as suas crenças religiosas. 


