
 MUDANÇA DE ENDEREÇO 
As famílias que se mudam para outro endereço dentro de Framingham devem apresentar às Escolas Públicas de Framingham 

documentos que comprovam sua nova residência em Framingham.  As Escolas Públicas de Framingham têm o direito de 
verificar informações residenciais, através do Oficial de Assiduidade, em qualquer ocasião.   A escola não fará nenhuma 
mudança no arquivo do estudante ou no transporte escolar antes que esse formulário seja preenchido e os documentos 

requeridos abaixo sejam apresentados.   

Nome(s) do(s) estudante(s) ______________________________________Série(s)_________
Escola______________________________________ Id # _____________________________
Nome dos Pais ________________________________________________________________
Novo endereço_______________________________________ Novo telefone_____________
Endereço anterior: ____________________________________________________________
Data da mudança: _______________________________
Por favor informe-nos sobre irmãos/irmãs que tambem se mudaram para o novo endereço:
Nome_______________________________Escola________________Série______________
Nome_______________________________Escola________________Série ______________
Nome_______________________________Escola________________Série ______________
O estudante frequenta alguma creche antes ou depois da Escola? ___________________
Se qualificado, o estudante necessita de transporte para a Escola?___________________
Se qualificado, o estudante necessita de transporte para a casa?_____________________

 For Office use only:      Student ID# ___________________________ 

Transp. Elig _______    Transportation notified _________   School __________  X2 ______________ 

Coluna A 

- Recente pagamento da Hipoteca (Mortgage)
- Contrato de Aluguel ou Acordo Seção 8 
- Imposto da propriedade
- Escritura ou Contrato de Compra e Venda
- Carteira de Identidade de um dos pais

Coluna B 

Uma conta de serviços públicos 
datada nos últimos 30 dias, como:

- Gas bill
- Oil bill
- Electric bill
- Home phone bill (not cell)
- Cable bill

Comprovante de residência em Framingham: (veja quadro abaixo)
Todos os candidatos devem apresentar dois documentos, um de cada coluna abaixo:

Se você estiver morando com um parente ou amigo, você e o proprietário / locatário devem preencher 
uma Declaração de Residência e tê-la reconhecida em cartório. Você também precisará enviar um 
documento de cada coluna acima mostrando o nome e o endereço da pessoa com quem você mora.
Para sua conveniência, o formulário de declaração de residência está disponível no verso desta página.

http://www.framingham.k12.ma.us/


 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Seção I:    A ser preenchido pelo proprietário, inquilino, ou oficial jurídico: 

1. Eu, ______________________________________________ ,sou proprietário/inquilino de um imóvel localizado no endereço:
Nome em letra de forma

__________________________________________________________________na Cidade de Framingham.
Endereço 

2. _________________________________________________________, que são os pais ou guardiões de
Nome dos pais/responsáveis 

_____________________________________________ estão morando nesse endereço.
Nome do estudante(s) 

3. Eu entendo que a informação contida neste atestado legal está sujeita a verificação pelo Oficial de Frequência a qualquer
momento.

        Assinado sob penas de perjúrio no dia ____________do mês de ___________de 20____. 

        __________________________________   _______________________________________  
        Assinatura do proprietário/inquilino/oficial jurídico         Telefone do proprietário/inquilino/oficial jurídico 

       ___________________________________ 
        Assinatura do notário público 

       Eu atesto este documento no dia ___________ do mês de ________________________, de 20_____ 

Seção II:   A ser preenchido pelo Pais/Guardiões 

Para poder frequentar as Escolas Públicas de Framingham, o estudante deve morar na Cidade de Framingham. A 
residência da criança menor de idade deve ser a residência oficial dos pais/guardiões com a custódia legal da 
criança. “Residência” é o lugar onde a criança mora permanentemente, não temporariamente, e centro de sua 
vida doméstica, social e civil. Residência temporária em Framingham com o objetivo único de frequentar as 
Escolas Públicas de Framingham não é considerado residência. Todos os estudantes que não moram em 
Framingham serão retirados de nosso distrito escolar. Penalidades adicionais – incluindo taxas e ações legais – 
poderão ser impostas às famílias que estão violando o regulamento de residência. Esse regulamento de 
residência não se aplica a estudantes desabrigados.   

Eu entendo que a informação contida neste atestado legal está sujeita a ser verificada pelo Oficial de Frequência a 
qualquer momento.   Assinado sob penas de perjúrio no dia ______do mês ____________, de 20__. 

___________________________________________ 
Assinatura dos pais/guardióes 
___________________________________________ 
Assinatura do notário público 

Eu atesto este documento no dia ___________ no mês de ________________________, de 20_____ 

ESCOLAS PÚBLICAS DE FRAMINGHAM – Departamento de Matrículas Escolares
19 Flagg Drive   Framingham, MA  01702  Tel: 508-424-3420   Fax: 508-879-1023 

 ATESTADO PARA PROVAR RESIDÊNCIA EM FRAMINGHAM 
Qualquer pessoa aplicando para as Escolas Públicas de Framingham que não possa apresentar os documentos exigidos para 
comprovação de residência em Framingham seu nome deverá solicitar ao proprietário ou inquilino do imóvel onde o aplicante 
reside, que preencha a Seção 1, assine e leve esse atestado para ser motorizado. Os seguintes três documentos são requeridos: 

1. Um pagamento de hipoteca recente, imposto recente, ou contrato de aluguel       e
2. Uma conta recente (TV a cabo, eletricidade, gás, óleo, agua, seguro da casa/aluguel) dos últimos 30 dias   e
3. Uma identificação com foto válida
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