
Instruções de Registo para Ensino Fundamental/Secundário 

Preencha todos os três documentos de inscrição disponíveis no portal. 

• Formulário de Inscrição - Parte 1 
• Inquérito sobre a Língua Nativa 
• Formulário de Seleção do Programa de Assistência aos Sem-Abrigo McKinney-Vento 

Outras considerações para pais e responsáveis 

• Apenas um pai natural, pai adotivo, tutor legal nomeado pelo tribunal ou uma pessoa com uma 
procuração militar pode matricular uma criança nas Escolas Henrico. (Procurações não militares 
ou tradicionais não são aceites). 

• Um pai adotivo pode matricular uma criança com o consentimento do tutor legal da criança. Os 
pais adotivos que matriculam os filhos aos seus cuidados devem apresentar uma cópia da 
ordem judicial no momento da inscrição que identifique o tutor legal da criança. 

Após a sua inscrição online ter sido aceite, será contactado pelo responsável pelo registo da sua escola 
relativamente a documentos adicionais exigidos. 

Que documentos adicionais tenho de apresentar com os formulários de inscrição? 

Não apresentará quaisquer documentos adicionais com a sua matrícula online, contudo, antes de o seu 
filho poder começar a escola, deverá apresentar os seguintes documentos ao responsável pelo registo 
da sua escola: 

• Uma certidão de nascimento oficial original emitida pelo Estado para o seu filho deve ser 
apresentada pessoalmente ao responsável pelo registo. 

• A primeira e última página do atual contrato de arrendamento (deve incluir nome do 
proprietário, senhorio, endereço do imóvel, período de arrendamento, lista de ocupantes, 
assinaturas, data) ou uma escritura ou um contrato de habitação ou uma declaração de 
hipoteca ou uma avaliação fiscal em seu nome (ou em nome do proprietário/titular do contrato 
de arrendamento se estiver a residir "em conjunto"). 

• Uma identificação com fotografia para os pais ou responsável legal da criança (carta de 
condução, identificação DMV, identificação militar ou outra identificação com fotografia) deve 
ser apresentada pessoalmente ao responsável do registo. 

• Comprovante adicional de residência. Deve fornecer: 
o Uma fatura recente da companhia da água, gás ou eletricidade em seu nome (com data 

dos últimos 30 dias). 
o Se estiver a residir "em conjunto" com outra pessoa ou família, o 

proprietário/arrendatário principal E os pais ou responsável legal devem preencher uma 
declaração juramentada de endereço. 

• Além disso, são necessários certas verificações e formulários. 
o Os pais ou responsável legal que vivam num agregado "em conjunto" devem fornecer: 

 Duas correspondências comerciais com o nome no endereço que estão a 
comprovar como domicílio. 

 Uma identificação com fotografia válida. 

https://henricoschools.us/wp-content/uploads/AddressAffidavitProcedures.pdf


o O proprietário ou arrendatário principal deve fornecer: 
 Uma escritura ou arrendamento atual 
 Uma fatura recente da companhia da água, gás ou eletricidade (com data dos 

últimos 30 dias) 
 Uma identificação válida com fotografia. Para a política de residência completa, 

vá ao nosso manual de política e procure por “residência”. 
• NOTA: Antes que o aluno possa começar a escola, DEVE também apresentar: 

o Um registo atualizado das imunizações do seu filho. 

E se o meu filho precisar de outros serviços? 

Alunos de Inglês: 

• Se responder a qualquer outra coisa para além do inglês no formulário de Inquérito sobre a 
Língua Nativa, um membro da nossa equipa do centro de Boas-Vindas entrará em contacto 
consigo relativamente aos testes. 

Serviços Educativos Excecionais: 

• Se o seu filho atualmente recebe serviços de educação especial, contacte o responsável pelo 
registo da escola para juntar qualquer documentação (Página de Rosto do IEP, Página de 
Serviços e Declaração de Ambiente Menos Restritiva) à sua matrícula. Um membro da 
equipa de educação excecional irá então entrar em contacto consigo. 

A apresentação destes formulários significa que o meu filho está pronto para começar a escola 
imediatamente? 

Não. Todas as inscrições submetidas com sucesso devem ser analisadas para verificar se estão 
completas. O responsável pelo registo da escola entrará então em contacto consigo relativamente aos 
próximos passos, que incluirão o agendamento de uma reunião com o responsável para apresentar 
documentos e concluir o processo de matrícula. Pode também haver formulários adicionais específicos 
da escola para preencher. Todo o processo deve levar de três a cinco dias úteis. O seu filho não poderá 
iniciar a escola até que o processo completo esteja concluído. 

Como posso garantir que o meu aluno esteja matriculado num menor espaço de tempo? 

Entre em contacto com a escola do seu filho para agendar uma reunião com o responsável pelo registo. 
Deverá trazer para a reunião todos os documentos acima listados, de modo a garantir uma inscrição 
atempada. 

Posso interromper o processo de inscrição online e retomá-lo mais tarde? 

Sim, a nossa recomendação é que preencha todos os formulários num só local para evitar inscrições 
incompletas. Entretanto, a Matrícula na PowerSchool guardará o progresso do formulário de inscrição e 
permitirá o seu preenchimento mais tarde. 

Como posso aceder à Matrícula na PowerSchool? 

Clique aqui para a Matrícula na PowerSchool e para iniciar o processo de inscrição. 

https://go.boarddocs.com/vsba/henrico/Board.nsf/goto?open&id=C6EKUR539AFE
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200000910&culture=pt


E se eu não tiver acesso à Matrícula na PowerSchool? 

Se não conseguir aceder ao portal, entre em contacto com a escola. Forneça o seu nome, endereço, 
nome do aluno e ano escolar. Eles enviar-lhe-ão versões impressas destes formulários. Terá então de 
contactar a escola para agendar uma reunião para entregar estes documentos e concluir a inscrição. 

• Escolas do ensino elementar das HCPS, os seus horários e sites da escola 
• Escolas do ensino fundamental das HCPS, os seus horários e sites da escola 
• Escolas do ensino secundário das HCPS, os seus horários e sites da escola 

Pode também descarregar e imprimir os documentos necessários abaixo e enviar por correio para a 
escola do seu filho: 

• Formulário de Inscrição 
• Inquérito sobre a Língua Nativa 
• Formulário de Seleção do Programa de Assistência aos Sem-Abrigo McKinney-Vento 

Se estiver a residir "em conjunto" com outra pessoa ou família, o proprietário ou arrendatário principal 
E os pais ou responsável legal devem preencher uma declaração juramentada de endereço. 

 

https://henricoschools.us/elementary-schools/
https://henricoschools.us/middle-schools/
https://henricoschools.us/high-schools/
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/ENG-Enrollment.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/HomeLanguage-Survey.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/McKinneyVentoEligibilityScreening-Form_english.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/AddressAffidavitProcedures.pdf

