
Escolas Públicas de Somerville 
Informação sobre a matrícula escolar – Séries K-8 

 
As Escolas Públicas de Somerville oferecem aos pais/responsável a opção de seleção das escolas 
mediante as necessidades e os valores de seu filho, dependendo dos critérios da Diretriz de Designação 
de Alunos “Escolha Controlada” adotada pelo Comitê Escolar de Somerville com a aprovação do 
Departamento de Educação de Massachusetts em 1994.  A Diretriz de Designação de Alunos de 
Somerville “Escolha Controlada” tem três objetivos:  
 

1) Oferecer aos pais a opção de escolher a escola que seus filhos irão frequentar; 
2) Melhorar o equilibrio de forma que todos os grupos tenham acesso, igual e justo, a todas as 

escolas e programas, e 
3) Melhoria na qualidade do ensino em cada escola. 

 
As Escolas Públicas de Somerville incentivam os pais de alunos, novos no distrito, a visitarem as escolas 
e/ou o Centro de Matrículas.  O Centro de Matrículas auxiliará no processo de matrícula e, se necessário, 
visitas individuais às escolas. 
 
Para matricular uma criança nas Escolas Públicas de Somerville, os pais / responsáveis devem visitar o 
site www.somerville.k12.ma.us/registration e completar a aplicação on-line. Para obter assistência na 
matricula on-line no Centro de Matrículas, ligue para 617-629-5670 para agendar uma consulta. É 
extremamente importante fornecer todas as informações e documentação necessárias, pois as 
matrículas incompletas NÃO serão processadas. Nenhuma criança poderá frequentar a escola sem 
fornecer toda a documentação médica atualizada necessária. 
 
 
 
 

Critério da Designação “Escolha Controlada” das séries K-8 
 

Toda colocação será feita conforme o Plano de Designação do Aluno “Escolha Controlada”. De acordo 
com este plano, os alunos serão colocados imparcialmente na seguinte ordem de preferências:  

1. Colocação Prioritária de Programas  (por exemplo, crianças com educação especial são 
colocadas em classes especiais nas escolas que oferecem os respectivos programas). 

2. Colocação de Preferência para Irmãos   
3. Colocação de Preferência por Proximidade   
4. Sorteio: Se a lista de preferências acima não for suficiente para a determinação, a colocação 

será baseada  em um sorteio. 
 

Os alunos já matriculados nas Escolas Públicas de Somerville que submeterem uma aplicação de 
pedido de transferência em tempo terão prioridade sobre os novos alunos matriculando para as 
Escolas Públicas de Somerville. Para matricular, o Centro de Matrículas aceitará matrículas somente 
de alunos que estejam fisicamente residindo na cidade.  
 
 
 

http://www.somerville.k12.ma.us/registration


Lista de Espera 
 

Todo esforço será feito para acomodar a preferência dos pais dentro do sistema de prioridades, da 
disponibilidade de vagas e da política do distrito em relação ao equilíbrio de todos os gupos 
representantes. Os Pais/Responsável de alunos que não forem designados para a escola de sua 
preferência poderão requerer  que o nome de seu filho seja colocado na lista de espera  ao preencher  
o “Formulário de Requerimento para a Lista de Espera” que encontra-se disponível no Centro de 
Matrículas, que os informará quando uma vaga estiver disponível. Os alunos que estiverem na lista de 
espera serão designados para as escolas de acordo com a “Escolha Controlada” de preferência 
indicada. 
 

A lista de espera terá validade até o dia 1º de novembro do ano letivo corrente. Qualquer 
pai/responsável que continue interessado em transferir seu filho depois desta data, deverá contactar o 
Centro de Matrículas. Se não estiver satisfeito com a designação do aluno e quiser transferir para outra 
escola durante o próximo ano letivo, deverá preencher o Formulário de Requerimento para 
Tranferência no Centro de Informação aos Pais a partir do mês de abril. 
 
 
 

Documentos necessários para a matrícula 
 

Os seguintes documentos são necessários para efetuar uma matrícula nova ou readmissão: 

 Matrícula online completa (do Pré à 12ª série) 

 Certidão de Nascimento (para comprovar a idade)  

 Duas provas de residência, por exemplo; uma conta atualizada (gás, luz, TV a cabo ou telefone 
residencial) & uma cópia do contrato de aluguel ou comprovante de pagamento da casa própria 
indicando o nome e endereço dos  pais/responsável  

 Exame Físico  mais recente e vacinas 

 Transferência da escola antiga (se estiver vindo de uma escola em Massachusets)  para séries 1-12  

 Formulário oficial de saída da escola (para alunos de outro estado ou escolas privadas) séries 1-12  

 Plano de Educação Especial (IEP), se aplicável 

 Boletim da escola antiga, se aplicável 
 

É extremamente importante apresentar toda informação exigida uma vez que as matrículas 
incompletas não serão processadas. 
 

Os funcionários do Centro de Matrículas terão prazer em ajudar qualquer pais/responsável que não 
possam apresentar algum dos documentos citados acima. 
 

 


