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PRIMEIRO NOME DO ALUNO(A) SÉRIE PARA A QUAL SE INSCREVE DATA DE NASCIMENTOID DO ALUNO DO PBCSD ( se houver)

ENDEREÇO CIDADE ESTADO CEP

No DO TEL. RESIDENCIAL E-MAIL DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL

ESCOLA QUE FREQUENTA ATUALMENTE

Inscreva-se on-line no www.mypbchoiceapp.com
Inscrição para Controle de Matrículas em Aberto

DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZANTES

O Regulamento 5.018 do Conselho Escolar para Controle de Matrículas em Aberto permite que os pais matriculem os filhos em uma 
escola que não seja aquela determinada pela sua zona escolar. As inscrições para as escolas incluídas na lista de aprovadas deverão 
ser recebidas no prazo anunciado. Os prazos serão anunciados no https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-
open-enrollment/. Para informações atualizadas relacionadas ao Controle de Matrículas em Aberto no Condado de Palm Beach e 
para consultar a lista de escolas disponíveis, acesse https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. 
Formulários de inscrição impressos devem ser enviados pelo correio ou entregues em mãos ao Department of Choice and Career 
Options, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869, até o final do prazo anunciado. As inscrições enviadas 
por fax não serão aceitas. 
 

IM ÚLTIMO NOME

CONDADO NO QUAL RESIDE ATUALMENTE

 TELEFONE CELULARPAI/MÃE OU RESPONSÁVEL

Parte A: Informações sobre o aluno(a) (É necessário uma inscrição para cada criança) 

Parte B: Preferências (Caso sua resposta seja "Sim" em qualquer um dos critérios abaixo, comprovantes deverão ser 
apresentados).
1. Os pais ou responsável legal estão prestando serviço militar na ativa e mudaram de residência por ordem militar? 

(Cópia do DD214 e da comprovação de dependentes de militar deve ser enviada junto com a inscrição)

2.  Houve mudança  recente de residência devido a colocação em família temporária? 
(Cópia de mandado ou documentação judicial deve ser enviada junto com a inscrição)

3.  O aluno mudou de residência por motivo de modificação da guarda expedido por mandado judicial devido à separação ou divórcio, 
ou doença grave ou morte do pai/mãe que tem/tinha a guarda da criança?

(Cópia do mandado judicial e/ou comprovante da mudança deve ser enviada junto com a inscrição. 

4.  Os pais/responsável que têm a guarda e o aluno residem no Condado de Palm Beach durante todo o ano? 
(Comprovante de residência deve ser apresentado se a criança não for atualmente aluno do PBCSD) 

5. Escreva o nome(s) e a série de qualquer irmão* atualmente frequentando ou que frequentará a mesma escola na qual o candidato 
está se inscrevendo. *Irmão é definido por: irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, irmão ou irmã reconhecidos por lei, mas sem 
parentesco sanguíneo, que moram no mesmo domicílio. 

 
Nome do irmão/irmã Escola atualmente frequentada pelo irmão/irmã Série cursada pelo irmão/irmã

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Controled Open Enrollment Application- Portuguese version
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6. Escreva o nome(s) e série do irmão(s)* se inscrevendo na mesma escola que o candidato. (Uma inscrição em separado para cada 
criança deve ser enviada). *Irmão é definido por: irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, irmão ou irmã reconhecidos por lei, mas sem 
parentesco sanguíneo, que moram no mesmo domicílio.

Nome do irmão/irmã Escola em que o irmão/irmã está se inscrevendo 
 

Série cursada pelo irmão/irmã

SÉRIE PARA A QUAL SE INSCREVEÚLTIMO NOMEPRIMEIRO NOME DO ALUNO(A)Inscrição para o Programa de 
Controle de Matrículas em Aberto 
 

Parte C: Seleção de Escolas 
A lista de escolas disponíveis será divulgada no website do Departamento de Programas de Especialização e Profissionalizantes: 
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. Solicitações para escolas não incluídas na lista de 
escolas aprovadas não serão processadas. Escreva abaixo, em ordem de preferência, o nome da Escola do Condado de Palm Beach 
selecionada. Se solicitarem mais de três escolas, favor listar as escolas adicionais por ordem de preferência numa folha de papel em 
separado e enviar junto com a inscrição. 

1.

2.

3.

Assinale aqui, se estiver enviando folha de papel em anexo, indicando o nome de escolas adicionais de sua preferência. Não 
esqueça de incluir o nome do aluno em todos os anexos.

Parte D: Reconhecimento 
 

Data

DataEscreva em letra de fôrma o nome do pai/mãe ou responsávelAssinatura do pai/mãe ou responsável 
 

Escreva em letra de fôrma o nome do pai/mãe ou responsávelAssinatura do pai/mãe ou responsável

Por meio da minha assinatura abaixo, confirmo ter lido este formulário e que as informações aqui declaradas são verídicas e estão 
corretas. Estou ciente de que tenho a oportunidade de fazer perguntas e obter informações referentes ao regulamento de Controle de 
Matrículas em Aberto. 
 

Eu estou ciente de que:  
• o transporte é da responsabilidade dos pais ou responsável;  
• a falsificação ou omissão das informações requisitadas poderá resultar em revogação da escola determinada;  
• a aceitação desta escola determinada não garante participação nos esportes;  
• o regulamento completo e procedimentos para Controle de Matrículas em Aberto podem ser encontrados no https:// 
www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment.

DATEASSIGNED RANK SCHOOL YEAR PROCESSED BY

Comments:

The Dept. of Global Education and Community Outreach Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620  - April 2018  - SY18-1129  
 


ORIGINAL - Choice and Career Options
PBSD 2580 (Rev. 4/10/2018)
                                          Page # of #
..\District Logos 2013\DistrictLogoFiveson.jpg
Inscreva-se on-line no www.mypbchoiceapp.com
Inscrição para Controle de Matrículas em Aberto
DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZANTES
O Regulamento 5.018 do Conselho Escolar para Controle de Matrículas em Aberto permite que os pais matriculem os filhos em uma escola que não seja aquela determinada pela sua zona escolar. As inscrições para as escolas incluídas na lista de aprovadas deverão ser recebidas no prazo anunciado. Os prazos serão anunciados no https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment/. Para informações atualizadas relacionadas ao Controle de Matrículas em Aberto no Condado de Palm Beach e para consultar a lista de escolas disponíveis, acesse https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. Formulários de inscrição impressos devem ser enviados pelo correio ou entregues em mãos ao Department of Choice and Career Options, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869, até o final do prazo anunciado. As inscrições enviadas por fax não serão aceitas.
 
Parte A: Informações sobre o aluno(a) (É necessário uma inscrição para cada criança) 
Parte B: Preferências (Caso sua resposta seja "Sim" em qualquer um dos critérios abaixo, comprovantes deverão ser apresentados).
1. Os pais ou responsável legal estão prestando serviço militar na ativa e mudaram de residência por ordem militar? 
(Cópia do DD214 e da comprovação de dependentes de militar deve ser enviada junto com a inscrição)
2.  Houve mudança  recente de residência devido a colocação em família temporária? 
(Cópia de mandado ou documentação judicial deve ser enviada junto com a inscrição)
3.  O aluno mudou de residência por motivo de modificação da guarda expedido por mandado judicial devido à separação ou divórcio, ou doença grave ou morte do pai/mãe que tem/tinha a guarda da criança?
(Cópia do mandado judicial e/ou comprovante da mudança deve ser enviada junto com a inscrição. 
4.  Os pais/responsável que têm a guarda e o aluno residem no Condado de Palm Beach durante todo o ano? 
(Comprovante de residência deve ser apresentado se a criança não for atualmente aluno do PBCSD) 
5. Escreva o nome(s) e a série de qualquer irmão* atualmente frequentando ou que frequentará a mesma escola na qual o candidato está se inscrevendo. *Irmão é definido por: irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, irmão ou irmã reconhecidos por lei, mas sem parentesco sanguíneo, que moram no mesmo domicílio.
 
Nome do irmão/irmã
Escola atualmente frequentada pelo irmão/irmã 
Série cursada pelo irmão/irmã
Controled Open Enrollment Application- Portuguese version
FOR OFFICE USE ONLY
6. Escreva o nome(s) e série do irmão(s)* se inscrevendo na mesma escola que o candidato. (Uma inscrição em separado para cada criança deve ser enviada). *Irmão é definido por: irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, irmão ou irmã reconhecidos por lei, mas sem parentesco sanguíneo, que moram no mesmo domicílio.
Nome do irmão/irmã
Escola em que o irmão/irmã está se inscrevendo  
Série cursada pelo irmão/irmã
Inscrição para o Programa de Controle de Matrículas em Aberto  
Parte C: Seleção de Escolas 
A lista de escolas disponíveis será divulgada no website do Departamento de Programas de Especialização e Profissionalizantes: https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. Solicitações para escolas não incluídas na lista de escolas aprovadas não serão processadas. Escreva abaixo, em ordem de preferência, o nome da Escola do Condado de Palm Beach selecionada. Se solicitarem mais de três escolas, favor listar as escolas adicionais por ordem de preferência numa folha de papel em separado e enviar junto com a inscrição. 
Parte D: Reconhecimento  
Assinatura do pai/mãe ou responsável  
Assinatura do pai/mãe ou responsável
Por meio da minha assinatura abaixo, confirmo ter lido este formulário e que as informações aqui declaradas são verídicas e estão corretas. Estou ciente de que tenho a oportunidade de fazer perguntas e obter informações referentes ao regulamento de Controle de Matrículas em Aberto.  
Eu estou ciente de que: 
• o transporte é da responsabilidade dos pais ou responsável; 
• a falsificação ou omissão das informações requisitadas poderá resultar em revogação da escola determinada; 
• a aceitação desta escola determinada não garante participação nos esportes; 
• o regulamento completo e procedimentos para Controle de Matrículas em Aberto podem ser encontrados no https:// www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment.
The Dept. of Global Education and Community Outreach Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620  - April 2018  - SY18-1129 
 
Valerie Crenshaw
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