Learn. Lead. Serve. Succeed!
Escola Cooperativa Alma del Mar
Ficha de Candidatura: 2018-2019

Candidaturas devem ser recebidas até 5:00 da tarde na quarta-feira 21 de Fevereiro.

Nome do aluno:

___________________________________________________________________________________________

Ano 2018-19

□Não anda na escola

Ano atual:

Nome(s) Próprio(s)

Apelido

□Não anda na escola

□ Jardim de Infância

□ Jardim de Infância

□1 □ 2 □3 □4 □5 □6 □7

□1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8

Escola atual:

___________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento

___________________________________________ Telefone de Casa ___________________________

Endereço habitual

____________________________________________________________________________________________

□Masculino

Sexo:

□Feminino

Cidade de Nascimento ________________ Distrito de Nascimento____________ País de Nascimento_____________
Nome e número da rua

Cidade

Distrito

Código Postal

Nome do Pai/Encarregado de Educação _______________________________________________ Vive com a criança: □
Nome próprio

Apelido

Língua para comunicação_______________________________________________ E-mail__________________________________

Telemóvel

____________________________

Número de telefone do trabalho _________________Ext__________

Nome da Mãe /Encarregado de Educação ______________________________________________ Vive com a criança: □
Nome próprio

Língua para comunicação
Telemóvel

Apelido

_________________________________ E-mail__________________________________

____________________________

Número de telefone do trabalho_________________Ext__________

Por favor indique se o candidato tem irmãos que também se estão a candidatar: Você deve preencher uma
aplicação separada para cada criança. Escrever os nomes abaixo não os entrará na loteria.

Nome do irmão_______________________ Data de Nascimento_________________ Ano para 2018-19____________
Nome do irmão_______________________ Data de Nascimento_________________ Ano para 2018-19____________

Candidaturas devem ser recebidas até quarta-feira-feira 21 de Fevereiro de 2018. É a responsabilidade da família
confirmar se a Alma del Mar recebeu esta candidatura antes do prazo. Se alguma informação não estiver correta,
consideramos a candidatura inválida, a não ser que seja corrigida antes do prazo. É a responsabilidade dos pais notificar a
escola de quaisquer alterações na informção dada na candidatura , inclusivé informações de contactos. Os alunos aceites
através da lista de espera da Alma del Mar têm 5 dias para responder ao nosso telefonema e reservar um lugar.

A Alma del Mar não discrimina baseado na raça, crença, nacionalidade, etnia, religião sexo, orientação sexual, incapacidade
física ou mental, carências especiais, competências linguísticas na língua Inglesa, capacidades atléticas ou desempenho
académico. Todas as informações solicitadas neste aplicativo não serão usadas para discriminar.

26 Madeira Ave, New Bedford, MA, 02746
774-206-6827 (phone); 774-206-6821 (fax); www.almadelmar.org

Learn. Lead. Serve. Succeed!
Escola Cooperativa Alma del Mar
Ficha de Candidatura 2018-19
Como se faz a seleção dos alunos?
As inscrições são feitas num sorteio público aleatório. As crianças que têm um irmão que já frequenta a
Alma del Mar são automaticament inscritos. Todos os outros candidatos de New Bedford têm uma
oportunidade igual de serem selecionados.

Quem tem direito a se candidatar?
Alma del Mar está a aceitar candidaturas para o ano létivo de 2018-19 para alunos nos anos K, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Para se candidatarem à Jardim de Infância, os candidatos devem ter 5 anos no dia 1 de
Setembro de 2018.

Como posso candidatar para inscrever o meu filho?
Para se inscrever, por favor preencha a ficha em anexo. As incrições devem ser recebidas antes 21 de
Fevereiro de 2018 até às 17.00. As candidaturas podem ser feitas de uma das três formas seguintes:
•
•
•

Pessoalmente – Entregue a candidatura em 515, Belleville Ave. New Bedford, MA, 02746.
Por correio – Envie a candidatura pelo correia para 515, Belleville Ave. New Bedford, MA, 02746.
Pelo Fax – Envie a candidatura pelo Fax para 774-206-6821.

Quando é o sorteio? Como posso saber se o meu filho foi um dos premiados no sorteio?

O sorteio será Terça-feira 28 de Fevereiro 2018 às 18.00 em Alma del Mar. O sorteio está aberto ao
público. O facto de estar presente no sorteio não terá algum impacto na possibilidade de ser selecionado.

Depois do sorteio, todos os alunos que foram aceitos receberão um telefonema. Todos os outros
candidatos receberão notificação pelo correio sobre a posição do seu filho na lista de espera.

O resultados do sorteio serão colocados no sítio na Internet da Alma del Mar, cuarta-feira, 1 de Março.

Se o meu filho não for aceite, o que acontece?

Todas as crianças serão colocadas numa lista de espera. A lista de espera é atualizada a cada ano. Seu
filho permanece na lista de espera até a próxima loteria. Se você gostaria de reaplicar para 2018-19 será
necessário reaplicar novamente no outono de 2019. Por favor, certifique-se de deixar Alma del Mar saber
se seus contatos mudanças de informação.
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