ESCOLAS PÚBLICAS DE SOMERVILLE
INFORMAÇÃO SOBRE 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 de kindergarten e de outras séries, novos no
distrito, a visitarem as escolas e/ou o Centro de Informação aos Pais (PIC). O PIC auxiliará no processo de matrícula
e, se necessário, visitas individuais às escolas.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
Para matricular seu filho, por favor entre no nosso site www.somerville.k12.ma.us/district-departments/parentinformation-center. As matrículas para os alunos de Pré-escola, Kindergarten e séries 1 à 8 para o ano letivo de 20182019 será online a partir de 13 de janeiro de 2018.
Os seguintes documentos são necessários para efetuar uma matrícula nova ou readmissão:
 Matrícula online completa (para as séries de Pré à 8ª série)
 Formulário de Matrícula Preenchido para as séries 9-12
 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.
As funcionárias do PIC terão prazer em ajudar qualquer pais/responsável que não possam apresentar algum dos
documentos citados acima.
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.
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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 PIC aceitará matrículas somente de alunos que estejam fisicamente residindo na cidade.
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 Informação aos Pais, 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 1 de novembro do ano letivo corrente. Qualquer pai/responsável que
continue interessado em transferir seu filho depois desta data, deverá contactar o Centro de Informação aos Pais. 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.
Somente um pedido de transferência será permitido durante o ano letivo.

EXAME FÍSICO
É necessário um exame físico completo (dentro do período de um ano) para todas as crianças matriculando para as
Escolas Públicas de Somerville assim como para as crianças que estam matriculando para o Pré-K e Kindergarten. O
exame físico deverá ser entregue junto com aplicação de matrícula. Nenhuma criança começará a escola sem apresentar
toda a documentação exigida a fim de completar a matrícula. Somente após completar todo o processo é que a matrícula
de seu filho será considerada completa. Para mais informação sobre as vacinas e exame físico contactar a enfermeira do
PIC no 617- 625-6600 ramal 6967 ou (617) 629-5670.
IMUNIZAÇÃO
A LEI DO ESTADO, CAPÍTULO 76, SEÇÃO 15, INDICA QUE NENHUM ALUNO SERÁ ADMITIDO NA
ESCOLA SEM QUE TENHA SIDO IMUNIZADO CONTRA A DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCHE, SARAMPO,
CACHUMBA, RUBÉOLA, POLIO E CATAPORA exceto por razões médicas ou religiosas. O boletim médico deve
indicar as datas das vacinas (mês, dia & ano). Os regulamentos do Departamento Público de Saúde, efetivados no dia 1
de março de 1990, exigem que as crianças apresentem evidências do exame de chumbo para entrar no Pré-K e
Kindergarten. Os pais devem apresentar a documentação vinda do pediatra da criança. Se precisar de ajuda para encontrar
um pediatra local, por favor ligue para a enfermeira do PIC no 617-625-6600 ramal 6967.
De acordo com as normas e regulamentos do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts:
Os alunos matriculando para o Pré-k em Setembro de 2018 precisam de:
 3 doses de Hepatite B
 4 doses de DTaP/DTP
 3 doses de Polio
 1 dose de MMR, ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 1 dose de Varicela, ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 1-4 doses de Hib
 Um exame físico recente (no formulário SCHOOL/CAMP) feito dentro de 1 ano da data de matrícula
 Resultado do exame de chumbo
 Documentação pelo médico do baixo risco de TB ou se alto risco, o resultado do exame de TB
Os alunos matriculando para o kindergarten em Setembro de 2018 precisam de:
 3 doses de Hepatite B
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5 doses de DTaP/DTP
4 doses de Polio
2 doses de MMR, ou documentação de imunidade ou histórico da doença
2 doses de Varicela, ou documentação de imunidade ou histórico da doença
Um exame físico recente (no formulário SCHOOL/CAMP) feito dentro de 1 ano da data de matrícula
Resultado do exame de chumbo
Documentação pelo médico do baixo risco de TB ou se alto risco, o resultado do exame de TB

Alunos matriculando para as séries 1-6 precisam de:
 3 doses de Hepatite B
 Pelo menos 4 doses de DTaP/DTP ou pelo menos 3 doses de Td,
 Pelo menos 3 doses de Polio
 2 doses de MMR, ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 2 doses de Varicela ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 Um exame físico recente (no formulário SCHOOL/CAMP) feito dentro de 1 ano da data de matrícula
 Documentação pelo médico do baixo risco de TB ou se alto risco, o resultado do exame de TB
Alunos matriculando para as séries 7-8 precisam de:
 3 doses de Hepatite B
 Pelo menos 4 doses de DTaP/DTP ou pelo menos 3 doses de Td MAIS 1 reforço de Tdap/Td (Td é exigida para
aqueles que não podem tomar o reforço da pertussis)
 Pelo menos 3 doses de Polio,
 2 doses de MMR ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 2 doses de Varicela ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 Um exame físico recente (no formulário SCHOOL/CAMP) feito dentro de 1 ano da data de matrícula
 Documentação pelo médico do baixo risco de TB ou se alto risco, o resultado do exame de TB
Alunos matriculando para high school, séries 9-12 precisam de:
 3 doses de Hepatite B
 4 doses de DTaP/DTP ou 3 doses de Td MAIS 1 reforço de Tdap/Td para as séries 9-12 (Td é exigida para aqueles
que não podem tomar o reforço da pertussis)
 3 doses de Polio
 2 doses de MMR ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 2 doses de Varicela ou documentação de imunidade ou histórico da doença
 Um exame físico recente (no formulário SCHOOL/CAMP) feito dentro de 1 ano da data de matrícula
 Documentação pelo médico do baixo risco de TB ou se alto risco, o resultado do exame de TB
Isenções médicas (declaração datada assinada por um médico declarando que a(s) vacina(s) é contra-indicada para
o aluno) e isenções religiosas (declaração datada assinada por um aluno ou pai / responsável, se o aluno for maior
de 18 anos, afirmando que a(s) vacina(s) é contra suas crenças religiosas, autenticamente guardadas) devem ser
renovadas anualmente, no início do ano letivo.
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