
 

 

Matrícula Para a Pré-Escola da Lowell Public Schools 

AS MATRÍCULAS PARA A PRÉ-ESCOLA DA LOWELL PUBLIC SCHOOLS ESTARÃO ABERTAS A 8 DE 
MARÇO DE 2021: De modo a garantir a maior segurança e eficiência possíveis, as matrículas 
passarão a ser feitas on-line. Por favor, leia a informação nesta página para se familiarizar 
com o processo de matrícula. O prazo final para ser elegível para a lotaria pré-escolar é 28 de 
Março de 2021 às 11:59pm. Por favor, não se esqueça de submeter a sua matrícula até esta 
data. Após este prazo, os alunos que se matricularem na pré-escola serão adicionados a uma 
lista de espera e não serão incluídos no sorteio. 

Sessões de Informação Virtual da Pré-Escola 

Saiba mais sobre o nosso programa pré-escolar e o processo de matrícula numa das nossas 
noites de informação virtual! Sessões em Inglês, Espanhol, Português, Khmer e Swahili. 

• Terça-feira, 2 de Março às 6:30pm via Zoom 
 
Português: 

https://lowell-k12-ma-

us.zoom.us/j/88915268549?pwd=cEROaXpyNFNpTTcwTWVqcmM5Ky9Rdz09 

 
Inglês: 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA 
 

• Quinta-feira, 4 de Março às 12pm via Zoom 
 
Português: 
https://lowell-k12-ma-
us.zoom.us/j/82919335057?pwd=MFR2djEwN1NRR090Q0IraVBQcFRndz09 
 
Inglês: 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYhg 

No nosso programa pré-escolar, o seu filho desenvolverá as habilidades sociais, linguísticas, 
literárias, matemáticas e científicas necessárias no ensino básico e mais além! Para saber mais 
sobre os nossos programas pré-escolares, visite o nosso website da Primeira Infância (Early 
Childhood). 
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Quem está elegível para se matricular na pré-escola? 

As crianças que completam 4 anos de idade em ou antes de 1 de Setembro de 2021 são 
elegíveis para se matricularem na pré-escola. As crianças que recebem serviços de Ensino 
Especial são elegíveis para frequentar a pré-escola aos 3 anos de idade. 

Antes de se Matricular: 

• Identifique três escolas à sua escolha. Pode selecionar quaisquer três escolas que 
ofereçam programação pré-escolar. Consulte este quadro para obter uma lista das 
escolas disponíveis que disponibilizam a programação pré-escolar. 

• Considere os horários de início e fim de cada escola, bem como as suas necessidades de 
cuidados pré e pós escolares. Note que o transporte para os alunos da pré-escola NÃO é 
fornecido pelo distrito. As famílias são responsáveis pelo transporte das crianças. 
 

• Reúna os documentos necessários para a matrícula, incluindo: 
 
 

o Certidão de nascimento da criança 
o Registos de vacinação da criança 
o Identificação com fotografia do pai/mãe/tutor que matricula a criança 
o Comprovativo de residência (cópia de uma fatura de serviços públicos recente, 

arrendamento ou hipoteca datada nos últimos trinta dias) 
 

▪ Se vive com um residente de Lowell, terá de preencher uma declaração 
juramentada de terceiros. Por favor, converse connosco se não conseguir 
apresentar documentação suficiente ou se o seu alojamento for inseguro. 
Cumprimos as normas McKinney-Vento. Por favor, utilize este link para 
mais informações sobre declarações juramentadas de terceiros e 
McKinney-Vento. 

Processo de Matrícula: 

• Matricule o seu filho on-line entre 8 de Março de 2021 e 28 de Março de 2021 antes das 
11:59pm para poder participar no sorteio. As matrículas são processadas de Segunda a 
Sexta-feira das 8:00am às 4:00pm, contudo as matrículas podem ser submetidas on-line 
em qualquer altura. 
 

• O link para o formulário de Matricula estará disponível a 8 de Março de 2021. 
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• Uma vez submetido o formulário de matrícula, receberá um e-mail do Centro de 
Recursos da Família pedindo-lhe que envie por e-mail documentação como, por 
exemplo: 

o Certidão de nascimento e registo de vacinação da criança 
o Identificação com fotografia do pai/mãe/tutor que matricula a criança 
o Cópia de uma fatura de serviços públicos atual, arrendamento ou hipoteca 

 
• Uma vez submetida toda a documentação, receberá um e-mail de acompanhamento do 

funcionário que lhe foi atribuído informando-o do estado da sua matrícula. 

 

 

 

Sorteio da Pré-Escola 

• O sorteio da pré-escola ocorrerá até 31 de Maio de 2021. Partilharemos a data quando 
tiver sido finalizado. 

 
• A todas as crianças pré-matriculadas receberão um número para o sorteio. 

 
• As famílias pré-matriculadas receberão uma notificação com o número do sorteio do 

aluno e a sua colocação escolar proposta. 
 

• Ao receberem a notificação escrita da colocação pré-escolar, as famílias DEVEM 
responder selecionando uma das seguintes opções: 
 

o Aceitar a colocação 
o Aceitar a colocação e permanecer na lista de espera da escola preferida 
o Rejeitar a colocação e permanecer na lista de espera da escola preferida 
o Rejeitar a colocação e procurar uma programação pré-escolar alternativa 

 

As famílias DEVEM devolver a carta de colocação proposta no prazo de 15 dias ao 
Departamento da Primeira Infância (Early Childhood Department), indicando uma das seleções 
acima referidas. 

Atribuição da Pré-Escola 

• Após receção da sua seleção por escrito, o Departamento de Primeira Infância emitirá 
uma carta oficial de colocação. 



 
• Se tiver dúvidas sobre a colocação do seu filho, pode contactar: 

 
o Lisa Van Thiel, Telefone: 978-674-2051 E-mail: lvanthiel@lowell.k12.ma.us  

 
o Susan LaCroix, Telefone: 978-674-2050 E-mail: slcroix@lowell.k12.ma.us 

 
o Laurie Carney, Telefone: 978-446-7000 Ext.  

46919 E-mail: lauriecarney@lowell.k12.ma.us 
 
 

• Em Agosto receberá uma notificação da escola do seu filho com a atribuição do seu 
professor. 

 

Informação de Contacto dos Oficiais de Matrícula do Centro de Recursos da Família (FRC, na 
sua sigla em Inglês) 

• Lynn Moran - Telefone: 978-674-2074 E-mail: lmoran@lowell.k12.ma.us 

• Pat Noonan - Telefone: 978-674-2071 E-mail: pnoonan@lowell.k12.ma.us 

• Vaddy Ros - Telefone: 978-674-2073 E-mail: vros@lowell.k12.ma.us (fala Khmer) 

• Elsa Sanchez - Telefone: 978-674-2072 E-mail: esanchez@lowell.k12.ma.us (fala 
Espanhol) 
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