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REQUERIMENTOS DE RESIDÊNCIA 

 
Voçê deve ser um residente de Framingham para frequentar as Escolas Públicas de Framingham. Antes que 
um aluno seja matriculado nas Escolas Públicas de Framingham e possa começar a estudar, o pai/mãe ou 
guardião legal da criança deve providenciar provas de residência principal. Residência temporária na Cidade 
de Framingham com o único propósito de frequentar as Escolas Públicas de Framingham não será 
considerada como residência. Por que residência pode mudar, e de fato muda, para estudantes e suas famílias 
durante o ano letivo e a vida educacional do estudante, as Escolas Públicas de Framingham pode continuar a 
verificar residência depois do começo das aulas.  
 

Quais documentos são requeridos para verificar residência?  
Um documento de cada coluna deverá ser submetido. 

 

Prova de Residência Prova de Ocupação  Prova de Identificação 

Um dos seguintes é requerido: 

* pagamento de hipoteca 

recente 

* imposto da residência 

* contrato de aluguel recente 

* contrato de aluguel “HUD” ou 

outro tipo de alojamento 

público (Section 8) 

*declaração “HUD” de 

encerramento da compra da 

casa  

 

Um dos seguintes é 

requerido:  

(dos últimos 30 dias) 

* conta de TV a cabo 

* conta de eletricidade 

* conta de gás                                    

* conta de água 

* seguro de casa/aluguel 

 

Uma identificação com foto 

válida da lista abaixo é 

requerida: 

* carteira de motorista 

* carteira de identidade do 

estado 

* passaporte 

* carteira de identidade 

militar 

* outra forma de identificação 

emitida pelo governo 

 
 
E se eu vivo com um amigo ou parente? 
O pai/mãe/guardião e o dono/inquilino devem preencher um Atestado de Residência e as duas assinaturas 
devem ser autenticadas. Um notário está disponível no Centro de Informações aos Pais e requer que a 
pessoa esteja presente. A pessoa com quem você está vivendo deve apresentar uma Prova de Residência 
Prova de Ocupação e uma Identificação com foto. 

 
E se minha familia não tem uma residência permanente? 
O regulamento da Prova de Residência não se aplica a estudantes sem moradia e famílias protegidas pela 
Lei McKinney-Vento. Entre em contato com o Centro de Informações aos Pais para receber assistência na 
matrícula do seu filho(a). Se você está residindo atualmente em um abrigo, favor trazer uma carta timbrada  
da entidade confirmando  sua residência.. A Representante da Lei McKinney-Vento para as Escolas 
Públicas de Framingham vai te auxiliar. 

 


