
 

Quem pode se inscrever? 

• Conservatory Lab Charter School aceita inscrições para alunos de Pré-Jardim a Oitava Série. A Conservatory Lab 

não discrimina com base em raça, cor, crença, sexo, origem, etnia, religião, identidade sexual, orientação sexual, 

deficiência mental ou física, idade, descendência, necessidades especiais, proficiência em inglês ou idiomas 

estrangeiros, capacidade atlética ou desempenho acadêmico anterior. 

Como se inscrever? 

• Preencha este formulário cuidadosamente na íntegra e submeta em pessoa ou por correio para: 

  

  

  

 

  

• Inscrições transmitidas por email e/ou fax não serão aceitas. 

• Inscrições que estejam incompletas não serão aceitas. 

• Inscrições devem ser recebidas até Meio-dia, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015. 

Como e quando saberei  se meu filho(a) foi aceito(a)? 

• O Sorteio de Admissões será realizado na quarta-feira, 11 de março de 2015 na Conservatory Lab Charter School. 

Embora os candidatos sejam bem-vindos durante o sorteio, sua presença não é uma exigência para admissão. Se 

não deseja que o nome do seu(ua) filho(a) seja lido ou divulgado no resultado do sorteio, por gentileza, envie um 

email "Opt-out" para admissions@conservatorylab.org ou envie a solicitação pelo correio para "Admissions" na 

Conservatory Lab Charter School, 2120 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02124. 

• A notificação dos resultados do sorteio será enviada a todos os candidatos na quinta-feira, 12 de março de 2015. 

DICAS para inscrição 

• Preencha todas as informações. Escreva com letras de forma bem feitas, com clareza. 

• Verifique se a data de nascimento e série da criança estão 100% corretos. 

• Inscreva seu filho na série que estará iniciando em setembro de 2015. 

• Inclua somente telefones comerciais - por gentileza, forneça mais do que um número comercial. 

• Certifique-se de que o endereço está correto. Inclua números de apartamento e códigos postais de 5 dígitos. 

• Informe-nos imediatamente se seu endereço, número de telefone ou e-mail mudarem. 

• Complete uma inscrição separada para cada filho inscrito na escola. 

Certifique-se de que recebemos sua inscrição. Se não receber uma confirmação do recibo da sua inscrição, ligue 

para(617) 254-8904 para verificar se as suas informações foram registradas no nosso sorteio. 

Que faço se tiver dúvidas? 

• Se tiver dúvidas ou se os dados de contato mudarem, por favor, contate-nos por email,  

admissions@conservatorylab.org ou ligue para (617) 254-8904. Também pode verificar nosso site para obter 

informações, www.conservatorylab.org. 

 

Para obter mais informações sobre matrícula em outras escolas públicas experimentais de Massachusetts visite o site da Massachusetts Department of Elementary and 

Secondary Education. Famílias podem achar informações sobre todas escolas experimentais de Massachusetts em: 

http://profiles.doe.mass.edu/search/search.aspx?leftNavId=11238 

Para obter mais informações sobre matrícula em outras escolas públicas em Boston, visite a página de matrículas na Boston Public 

School: http://www.bostonpublicschools.org/domain/29 

Formulário de Inscrição, Novos Alunos  

Ano Letivo 2015-2016  

Agradecemos pelo seu interesse na Conservatory Lab Charter School! 
Por gentileza, leia as informações e instruções sobre a submissão de inscrição no nosso sorteio de admissões. 

Conservatory Lab Charter School – Admissions 
2120 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

mailto:admissions@conservatorylab.org
mailto:admissions@conservatorylab.org
http://www.conservatorylab.org/


     

_____________________________________ | _________________________________ |  ______________________________________________ 

Nome     Segundo Nome     Sobrename 

 

_____________________________________ | _________ |  ______________________________________________ | _______________________ 

Data de Nascimento   Sexo     Raça/Etnia    Série atual (2014-2015) 

 

_____________________________________ | __________________________________________________________________________________ 

Cidade de nascimento     Nome da Escola Atual 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço postal     Cidade/Estado/Zip        

 

  

 

Formulário de Inscrição, Novos 

Alunos  

Ano Letivo 2015-2016 
INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO 

INFORMAÇÕES SOBRE  PROGENITOR/GUARDIÃO N. 1 

__________________________________ | ____________________________________________ 
 Nome      Sobrenome 
 
Parentesco com aluno(marque):    Mãe        Madrasta Pai   Padrasto     Avó      Avô    Tia    Tio     Outro _______ 
 

________________ | ____________________ | ________________ | _______________________ 
Telefone doméstico   Celular    Telefone comercial     Endereço de Email   
 
Preferência de idioma (marque):     Inglês    Espanhol     Português    Creole Haitiano    Chinês    Outro_______________ 
 
Mora com a criança (marque):   Sim    Não        

__________________________________ | ____________________________________________ 
 Nome      Sobrenome 
 
Parentesco com aluno(marque):    Mãe        Madrasta Pai   Padrasto     Avó      Avô    Tia    Tio     Outro _______ 
 

________________ | ____________________ | ________________ | _______________________ 
Telefone doméstico   Celular    Telefone comercial     Endereço de Email   
 
Preferência de idioma (marque):     Inglês    Espanhol     Português    Creole Haitiano    Chinês    Outro_______________ 
 
Mora com a criança (marque):   Sim    Não        
 

INFORMAÇÕES SOBRE IRMÃOS 

1) Seu(ua) filho(a) tem um irmão ou irmã que frequenta atualmente a Conservatory Lab?    Sim    Não        

 
____________________________________ | __________________________________________ 
Nome                    Sobrenome 
 
 
2) Seu(ua) filho(a) tem um irmão ou irmã que também está se inscrevendo na Conservatory Lab?*    Sim    Não   
*Cada aluno que está se inscrevendo na escola deve mandar uma inscrição separada.      

 
_________________________________ | _____________________________________________ 
Nome                    Sobrenome 
 
 
3) Em qual série seu filho está se inscrevendo? _________________ 



 

 

 Checklist 

 Inclui: 

o 2 comprovações de residência (uma conta recente, com seu nome e endereço atual) 

 Exemplos: conta de serviço público, escritura, hipoteca, contrato de locação atual, W2, 

contracheque, conta de cartão de crédito 

o Se estiver inscrevendo em K1*, uma cópia da certidão de nascimento da criança.  

*Seu filho deve ter 4 anos de idade em 1 de setembro de 2015 para se matricular no K1. 

 Preenchi todas seções com letras bem formadas e com clareza. 

 
   

Eu, signatário(a), certifico que as informações acima são corretas e completas. Além disso, estou ciente 

de que somente inscrições completas e recebidas até sexta-feira 27 de fevereiro de 2015 serão incluídas 

no Sorteio de Admissões da Conservatory Lab de 2015-2016. Consinto que o nome do meu(inha) filho(a) 

e meu nome sejam lidos ou divulgados nos resultados do sorteio público.  

 

_______________________________________________________  _____________________ 

Assinatura de Progenitor/Guardião       Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For administrative use ONLY:  
 
Lottery #________     Wait List # ________  Application #:  
Accepted  Declined   Accepted Declined 
 
Received by: ____________    __ __________________ Recorded by: ______________       __________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE PROGENITOR/GUARDIÃO N. 2 

Devolva a inscrição completa para: 
Conservatory Lab Charter School – Admissions 

2120 Dorchester Avenue 
Dorchester, MA 02124 


