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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MATRÍCULA DE ALUNOS DO JARDIM 
DE INFÂNCIA À 12ª SÉRIE 

(Norma 5.1 do Conselho Escolar, Emenda de 15.1.13) 
 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (Domicílio) 
Coluna A – Um comprovante atualizado das seguintes fontes, no nome do 
pai/responsável matriculando o estudante: 
_______ Conta atual de telefone ou de luz, no nome do pai matriculando o estudante 
_______ Extrato de hipoteca 
_______ Contrato de aluguel com firma reconhecida, com o nome, endereço e telefone do locador 
_______ Compromisso de hipoteca 
_______ Contrato de compra de casa, incluindo a data específica de fechamento, com a cópia da 

escritura a ser apresentada no prazo de 60 dias após a data de fechamento 
_______ Cartão de isenção de bens (Homestead Exemption) 
 

E 
 

Coluna B - Um comprovante atualizado das seguintes fontes, no nome do 
pai/responsável matriculando o estudante: 
_______Seguro de automóvel 
_______Carteira de habilitação atual da Flórida/Carteira de identidade da Flórida 
_______Conta de telefone celular 
_______Extrato de cartão de crédito 
_______Extrato de conta bancária 
_______Confirmação do Serviço Postal dos Estados Unidos de solicitação de mudança de 

endereço, ou evidência de correspondência entregue através do Serviço Postal dos 
Estados Unidos 

_______Formulário de declaração de domicílio do Departamento de Registros do Condado 
(County Records Department) 

 

Quando o domicílio é temporário, e o comprovante, como indicado acima, não pode ser 
apresentado no momento da matrícula, o aluno será permitido a se matricular na escola 
por 30 dias com os seguintes documentos: 
________Uma declaração de Domicílio Provisório com firma reconhecida, assinada pelo 

pai/responsável e proprietário ou locatário com quem o pai/responsável está residindo 
________Um comprovante de residência da lista da Coluna A acima, no nome do proprietário ou 

locatário assinando a Declaração de Domicílio Provisório 
Um comprovante satisfatório de domicílio permanente deve ser fornecido em 30 dias 
 

Quando o pai/responsável mora permanentemente com outra pessoa que reside na área 
da zona escolar, o pai/responsável deve apresentar um ítem de cada um dos seguintes 
documentos: 
________Um comprovante de residência da lista da Coluna A acima, no nome do proprietário ou 

locatário 
________Um comprovante atualizado da lista da Coluna B acima, no nome do pai/responsável 

matriculando o estudante 
 

OBSERVAÇÃO:  O estudante cujos pais são descobertos, após investigação adequada, de ter 
apresentado informações fraudulentas com a intenção de matricular o estudante em uma 
escola na qual o mesmo não foi designado, será retirado da escola imediatamente e 
encaminhado para matrícula na escola da zona escolar apropriada. 
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COMPROVANTE DE IDADE APROPRIADA 
_______Certidão de nascimento oficial  

Se tal certidão não estiver disponível, as seguintes formas de comprovante são 
aceitáveis: 

_______ Transcrição devidamente comprovada de um documento religioso que mostra a data de 
nascimento, acompanhada de uma declaração juramentada do pai 

_______ Apólice de seguro de vida do estudante, que tenha estado em vigor por pelo menos dois 
anos 

_______ Passaporte ou comprovante de chegada nos EUA que mostre a idade do estudante 
_______ Registros escolares oficiais que comprovem que o estudante tenha frequentado escola 

por quatro anos 
_______ Declaração juramentada do pai, acompanhada de um certificado do oficial de saúde do 

Condado de que ele/ela acredita que o estudante tenha a idade escolar exigida 
 

COMPROVANTE DE EXAME MÉDICO 
_______ Os estudantes do jardim de infância à 12ª série, que estão entrando em uma escola da 

Flórida pela primeira vez, devem apresentar comprovante de exame médico realizado 
no período de doze meses anterior à sua matrícula inicial ou ao dia em que o estudante 
foi trazido para a escola para preencher os formulários necessários para se tornar um 
aluno de uma Escola Pública do Condado de Broward 

_______ Os pais devem fornecer uma notificação por escrito sobre qualquer problema médico/de 
saúde que exija a conscientização do pessoal da escola e/ou supervisão para o seu filho 

_______ Formulário de Tratamento Médico, caso necessário 
 

COMPROVANTE DE IMUNIZAÇÃO 
_______Certificado de Imunização da Flórida (Formulário HD680) 
_______Isenção médica permanente (se a imunização é contra-indicada para um ou todos) 
_______Isenção religiosa (Formulário 681), uma isenção temporária (Formulário DH680 Parte B) 

ou uma isenção médica (Formulário DH680, Parte C) 
 

COMPROVANTE DE CUSTÓDIA/TUTELA 
Se o estudante está morando com outra pessoa que não seja o pai ou responsável legal, as 
seguintes disposições são aplicáveis: 
_______ Se o pai/responsável mora na área dos três condados (Miami Dade, Broward ou Palm 

Beach), a pessoa registrando o estudante deve fornecer a documentação de custódia por 
um órgão estadual competente, como o Departamento de Crianças e Famílias ou o 
Tribunal. Em caso de dificuldades, a ser determinado pela escola, uma carta de 
nomeação de custódia, assinada e com firma reconhecida, será suficiente 

_______ Se o pai/responsável mora fora da área dos três condados (inclusive fora dos EUA), uma 
declaração com firma reconhecida do pai/responsável, identificando a pessoa 
assumindo responsabilidade pelo estudante, deve ser apresentada 

_______ Se o pai/responsável mora na área dos três condados e o estudante mora em uma 
residência licenciada pelo Departamento de Crianças e Famílias, o estudante pode ser 
matriculado na escola que serve a residência licenciada. 

 

INFORMAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
_______Cartão de emergência da matrícula (Obs: Somente os pais/responsáveis assinando o 

formulário de matrícula podem alterar as informações de matrícula/emergência). 
 

REGISTROS ESCOLARES (se houver) 
_______Boletim escolar e/ou histórico mais recente, necessário para colocação na série 
apropriada 
 

Para obter maiores informações, favor entrar em contato com a secretaria de sua escola 


