
Nome completo do aluno:

Data de nascimento:                               Gênero:       Masculino        Feminino        Não binário       Prefere não responder

Série escolar que iniciará em Agosto 2022:       KG      1      2      3      4      5      6      7     8     9          

Formulário de matrícula

Ano que está cursando:       Escola atual:

Endereço da escola:

Como você ficou sabendo sobre nós? 

Não, eu não gostaria que o nome do meu filho fosse lido durante a loteria pública. Gostaria de receber o número anônimo do meu filho e que 
ele fosse lido durante o sorteio público.

Referência   

         Primeiro nome          Segundo nome                                       Sobrenome

Informação do Pai/Responsável Principal: (use letra de forma)

Endereço residencial (se diferente do aluno): 
E-mail: 

Informação do 2º Responsável – opcional: (use letra de forma)

Endereço residencial (se diferente do aluno): 
E-mail: 

Primeiro nome   Segundo nome    Sobrenome Relação com o aluno

Primeiro nome     Segundo nome    Sobrenome Relação com o aluno

• Certidão de nascimento (ou outro documento equivalente), comprovante de endereço, carteira de vacinação e exame físico serão solicitados durante o processo de matrícula. 
• Candidatos podem ter requisitos de residência por questões de matrícula ou transporte. 
• Os formulários de matrícula devem ser preenchidos pelos pais ou responsáveis do aluno. 
• Tutores designados por lei devem apresentar documentos oficiais comprovando que são legalmente autorizados a matricular o aluno. 
• Estes requisitos serão dispensados no caso de alunos desabrigados.
• Os candidatos não admitidos são autorizados a receber uma cópia do pedido, mediante solicitação. Esta inscrição ficará arquivada na Collegiate por um (1)
   ano a partir da data da loteria, após a qual será destruída.

(dia / mês / ano)

Assinatura do pai ou responsável: Data: 

Obrigado por solicitar informações sobre a Collegiate Charter School of Lowell (Collegiate), membro da Rede SABIS®. Collegiate é uma escola preparatória para faculdade que 
oferece educação de alta qualidade do Ensino Infantil ao Ensino Médio, para o ano letivo de 2022–2023. Nós nos esforçamos para preparar os alunos para o sucesso na 
faculdade, equipá-los com a habilidade e o desejo de um aprendizado vitalício e fortalecer seus valores cívicos, éticos e morais. O Collegiate oferece igualdade de acesso à 
educação pública a todos os alunos, independentemente de raça, cor, nacionalidade, credo, sexo, identidade de gênero, etnia, orientação sexual, deficiência física ou mental, 
idade, ascendência, desempenho atlético, necessidades especiais, proficiência em língua inglesa ou estrangeira, ou desempenho acadêmico prévio. O Collegiate oferece 
acomodações e serviços de apoio para diversos alunos, incluindo alunos que possam ter deficiências, precisam de educação especial ou estão estudando o idioma inglês.

As informações solicitadas neste formulário (como idioma falado em casa ou raça/etnia) não se destinam e não serão usadas para discriminar ou desqualificar qualquer aluno 
no processo de admissão ao Collegiate. Os candidatos ao Collegiate Charter School of Lowell podem ter requisitos de residência por questões de matrícula ou transporte.

Ao marcar esta opção, certifico de que essas informações são corretas. O Collegiate pode retirar ou rescindir as ofertas de matrícula, cancelar 
a matrícula ou encerrar a matrícula dos alunos que estão frequentando, se qualquer informação for falsificada.

Mala
direta

Marketing 
online

Mídia 
social

Rádio/Jornal/
Outdoor/TV

Evento 

Rua (com número de ap. se houver) Cidade Estado CEP

Telefone residencial Celular 1º Responsável Telefone comercial 1º Responsável Celular 2º Responsável Telefone comercial 2º Responsável

Endereço residencial do aluno:

Data de recebimento:

Horário de recebimento:

**POR FAVOR, USE LETRA DE FORMA**

Este aluno tem um irmão ou irmã atualmente cursando no Collegiate?       Sim        Não
Em caso afirmativo, escreva o nome do(s) irmão(s)/irmã(s) e a série escolar.


