
Perguntas mais frequentes    
 

Quais informações esse sistema coletará? 
Informações do aluno (nome, data de nascimento, informações demográficas, número de telefone do 
contato principal) Informações dos Pais/Responsáveis legais. 
Contato de emergência. 
Acordos de Pais/Responsáveis legais (regulamentos sobre informações de saúde, liberação de 
informações médicas, procedimentos de uso responsável e termos e condições para uso de 
computadores, liberação de autorização de históricos escolares.  
Assinatura eletrônica que reconhece que todas as informações estão corretas. 

Eu poderei matricular vários alunos de uma vez? 
Sim. Depois de concluir a primeira matricula, você terá a opção (na página de confirmação) de iniciar outro 
formulário de matricula. A informação familiar selecionada pré-preencherá o formulário para o seu filho 
adicional .Isso significa que, quando você digitar seu nome, endereço, contatos de emergência, etc., para 
um filho, ele será vinculado ao formulário de seu próximo filho sem a necessidade de inserir novamente os 
dados. Você ainda será obrigado a fornecer informações específicas para cada criança. 

 O que devo fazer se eu não tiver um endereço de e-mail? 
Para acessar o formulário de matricula, os Pais/Responsáveis devem criar uma conta a ser associada ao 
formulário do aluno. Um endereço de e-mail é necessário, pois garante que você receba um e-mail de 
confirmação após o preenchimento do formulário. Várias empresas on-line permitem que você se inscreva 
em uma conta de e-mail gratuita. Se você deseja configurar uma conta de e-mail e precisar de ajuda, o 
Centro de Informações aos Pais tem computadores disponíveis e a equipe pode ajudá-lo. Um número de 
telefone celular será necessário para criar a conta de email. 

O que devo fazer se não tiver acesso à Internet? 
Se você não tiver acesso à Internet em casa, na biblioteca local ou o Centro de Informações aos Pais  
oderá fornecer acesso a um computador para se registrar on-line.  

O que acontece se eu precisar parar antes de terminar de preencher o formulário? 
Se você precisar parar antes de preencher o formulário de matricula, clique no botão “Salvar e sair” no 
canto superior direito da tela. Suas informações serão salvas em sua conta na próxima vez que você 
retornar e fizer o login. 

 Para quem eu ligo com perguntas ou para ter ajuda? 
Em cada página do formulário de inscrição on-line, há um link ("Entre em Contato") na parte inferior, que 
abrirá a pagina da Central de Ajuda de Informações para os Pais, onde você poderá pesquisar 
informações relacionadas ao seu problema. Para obter ajuda com os formulários que você está 
preenchendo, entre em contato com o Centro de Informações aos Pais no telefone 508-424-3420. 

 Eu completei o formulário, e agora? 
Quando terminar de inserir suas informações, clique em Enviar. Isso enviará todas as informações que 
você inseriu ao Centro de Informações aos Pais. Você terá a oportunidade de escolher um horário 
marcado para concluir a matricula pessoalmente em nosso escritório.  

Como faço alterações nas informações do meu aluno depois de preencher e enviar o formulário on-
line? 
Depois de enviar o formulário, você não poderá mais editar as informações do aluno. Por favor, entre em 
contato com o Centro de Informações aos Pais para obter assistência. 
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