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ESCOLAS PÚBLICAS DE PLYMOUTH  

 

 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

1.0 RESIDÊNCIA 

1.1 Para frequentar as Escolas Públicas de Plymouth, um aluno deve realmente residir na cidade 
de Plymouth. “Residência” é o lugar onde uma pessoa reside permanentemente, não 
temporariamente, e é o lugar que é o centro de sua vida doméstica, social e cívica. Esta 
política inclui a aceitação do aluno nos Programas de Educação Técnica Profissionalizante 
das Escolas Públicas de Plymouth. A residência temporária na cidade de Plymouth, com o 
único propósito de frequentar uma escola pública de Plymouth, não será considerada 
residência. 

 
1.2 Presume-se que a residência de uma criança menor seja a residência legal do progenitor ou 

progenitores ou responsáveis que tem a guarda física da criança. Qualquer aluno de 18 anos 
ou mais pode estabelecer uma residência separada daquela de seus pais ou responsáveis para 
fins de frequência escolar. 

 
2.0 VERIFICAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

2.1 As famílias que se registram nas Escolas Públicas de Plymouth ou que solicitam uma 
mudança de endereço devem demonstrar a residência em Plymouth apresentando um 
documento de cada uma das três categorias na tabela a seguir: 

 

Todos os solicitantes devem apresentar pelo menos um documento de cada coluna (A, B 
e C) abaixo. Nenhum documento pode ser usado duas vezes como verificação. 

A. Verificação do endereço 
e distrito escolar de 
Plymouth 

B. Verificação de 
residência atual nesse 
endereço 

C. Verificação de 
identidade 

Com data dos últimos 
60 dias: 

- Correspondência de 
agência governamental 
aprovada 

- Contracheque 
- Extrato bancário ou de 

cartão de crédito 
- Cópia da escritura OU 

registro do pagamento de 
hipoteca mais recente. 

- Cópia do contrato de 
aluguel OU registro do 
pagamento de aluguel mais 
recente. 

- Declaração legal do 
proprietário confirmando 
locação E registro do 
pagamento de aluguel mais 
recente. 

- Seção 8 do Acordo 

Uma conta de serviço 
público ou ordem de 
serviço datada dos últimos 
60 dias, incluindo: 

 
- Conta de gás 
- Conta de óleo 
- Conta elétrica 
- Conta de telefone 

residencial 
- Conta de cabo 

- Carteira de motorista 
válida 

- Cadastro atual de veículo 
- Carteira de identidade de 

Massachusetts com foto 
válida 

- Passaporte válido 

Com data do ano passado: 
- Formulário W-2 
- Imposto sobre veículos 

(fatura fiscal sobre 
veículos 

- Imposto sobre a 
propriedade 

Com data dos últimos 
60 dias: 

- Correspondência de 
agência governamental 
aprovada 

- Contracheque 
- Extrato bancário ou 

cartão de crédito 
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2.2 Para verificar a residência, as Escolas Públicas de Plymouth se reservam o direito de solicitar 
documentos adicionais e/ou conduzir uma investigação. Como a residência pode mudar para 
os alunos e suas famílias durante o ano letivo, as Escolas Públicas de Plymouth podem 
verificar a residência a qualquer momento. 

 
2.3 Todos os novos solicitantes devem apresentar os três comprovantes exigidos. 

 
2.4 Se você for um inquilino não formalizado (“mês a mês”) e não tiver um contrato de locação 

por escrito, solicite ao seu locador que preencha e assine o Declaração de locatário/locação 
compartilhada (Landlord/Shared Tenancies Affidavit), disponível nas escolas ou on-line. 
Este formulário deve ser autenticado antes de ser apresentado. 

 
2.5 A política de “Comprovação de Residência” não se aplica a estudantes e famílias 

desabrigadas. Entre em contato com o escritório de Assistência Pessoal para Alunos (Pupil 
Personnel Services) (508-830-4300) para obter ajuda para inscrever seu filho. Se estiver 
hospedado em um abrigo, traga uma carta da equipe do abrigo informando que você está 
morando lá. 
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