
 

 
 

A Primavera está a chegar... e a Inscrição do 

Jardim de Infância também! 

 

inscrição no jardim de infância para o  

ano letivo de 2022-2023 das Escolas Públicas de 

Peabody  

começa na sexta-feira, 1º de abril de 2022.  

 

Aqui estão as respostas para algumas perguntas 

comuns: 
● Quantos anos meu filho precisa ter para se registrar? 

Os alunos ingressantes precisam ter 5 anos de idade até 1º de 

setembro de 2022.  

 

● Como faço para registrar meu filho? 
Pais e responsáveis legais podem acessar a plataforma online no site da 

Peabody Public School. Visite: https://peabody.k12.ma.us/.  Para uma 

https://peabody.k12.ma.us/


 

prévia dos documentos importantes necessários para o registro, clique 

aqui.  

 

 

 

● Como funciona o processo online e de quais informações 

eu preciso? 
*Passo 1 - Abra a guia de inscrição do aluno no site Peabody Public 

Schools e preencha o formulário do google. 

*Passo 2 - Será enviado um link para concluir o processo de inscrição. 

*Passo 3 - Preencher os formulários de registo e carregar os 

documentos comprovativos (2 Comprovativos de residência, certidão de 

nascimento da criança, formulários de saúde, RG). 

 

● E se eu não tiver acesso para me registrar online ou 

se precisar de ajuda com o processo de inscrição? 
Estamos felizes em ajudar e marcamos alguns horários para assistência 

de registro em cada uma de nossas escolas primárias: 

 

Quinta-feira, 7 de abril Escola Brown - 9h30. - Escola Burke ao meio-dia 

- 13h00 - 15h00 

Sexta-feira, 8 de abril Escola Carroll, 9h30 - 

Escola Welch ao meio-dia, 13h00 - 15h00 

Segunda-feira, 11 de 

abril 

Escola McCarthy, 9h30 - 11h30 

Escola Noon Center, 13h00 - 14h30 

Quinta-feira, 14 de 

abril 

West School, 9h30 - Meio-dia 

South School, 13h00 - 15h00 

 

*Serviços de tradução para espanhol e português estarão 

disponíveis. 

 

https://drive.google.com/file/d/1TfoQtIHZBBnUggOIDpDUl5WsH3IhncON/view?usp=sharing


 

Além dos dias/horários acima,os alunos e responsáveis legais podem 

acessar formulários em papel e/ou apoiar o processo no Gabinete de 

Administração da Escola Pública de Peabody, 27 Lowell St., a partir 

de 1º de abril, das 8h30 às 14h30 .m. 

 

● Existem serviços de tradução disponíveis? 
Os serviços de tradução estarão disponíveis nas datas de matrícula 

escolar listadas acima. Para suporte de tradução fora dessas datas, ligue 

com antecedência para o Escritório Administrativo e marque uma 

consulta, 978-536-6545. 

 

● Há algum evento que eu precise saber após a conclusão 

do processo de registro? 
Os eventos da escola aberta e as datas de exibição serão anunciados 

em breve. Continue a verificar os sites da escola para obter detalhes! 

 

● Ainda tenho perguntas. Com quem posso entrar em 

contato? 
Se você tiver dúvidas sobre o registro, ligue para 978-536-6545. 

Se você tiver perguntas gerais, ligue para a Diretora da Primeira 

Infância, Nancy Charest, pelo telefone 978-536-5631. 

 

 

 

 

 

 

portuguese 


