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A seguir estão as diretrizes e cronogramas que irão orientar como o processo de matrícula e seleção será 
conduzido para alunos ingressando no Jardim de Infância, na Escola Fundamental Penn Alexander (PAS) 
no ano letivo de 2022-2023. Todas as inscrições devem ser enviadas através do sistema de matrícula 
online (OLR).  
 

Cronograma do Processo de Sorteio para o Jardim de Infância da Penn Alexander  
Prazo para matrículas Terça, 18 de janeiro de 2022 à sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 
Funcionários da escola enviam a lista final 
para a OSEP por e-mail.  

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 

Distrito Escolar processa as inscrições 14 de fevereiro de 2022 à 18 de fevereiro de 2022 
Envio das cartas do sorteio para a casa dos 
estudantes: 

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 

 
Diretrizes Gerais 
 
• Se qualificam para o sorteio apenas crianças que residem dentro da área de zoneamento da PAS. 

Todas as inscrições recebidas após o prazo de encerramento das matrículas para o Jardim de Infância 
serão colocadas na lista de espera e não serão consideradas no processo de sorteio. As inscrições 
serão colocadas na lista de espera na ordem em que forem recebidas, contando a partir do primeiro 
número após os alunos participantes do sorteio. Uma inscrição é considerada completa quando a 
secretária da escola marca a mesma como completa. 
 

• São solicitados dois comprovantes de residência dentro da área de zoneamento no momento do envio 
dos papéis da matrícula, sendo um dos documentos uma escritura, contrato de aluguel autenticado em 
cartório, boleto de despesa doméstica, ou correspondência enviada pelo governo. Contas de água, 
declarações de residência (affidavits) e delegações de responsabilidade parental NÃO serão aceitas. 
Todas as informações, incluindo as vacinas, DEVEM ser enviadas para que sejam consideradas. 
Todas as inscrições que cumprirem com as exigências de residência serão colocadas no sorteio.    

 
• Este aviso será revisado anualmente e publicado no site do Distrito Escolar quando o Distrito 

anunciar as matrículas para o jardim de infância em 7 de janeiro, ou antes. Todos os avisos serão 
traduzidos para os oito idiomas principais do Distrito.   

 
• Todos os formulários de matrícula devem ser enviados à PAS dentro do prazo. O sistema irá parar de 

aceitar inscrições às 23h59min de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022.  
 
• Todas as decisões de matrículas serão comunicadas somente por escrito, via e-mail, para o endereço 

usado no preenchimento da inscrição. A escola Penn Alexander e o Centro de Educação do Distrito 
Escolar não irão comunicar as decisões de matrículas aos pais por telefone, nem por carta.    

 
• Para mais informações sobre o processo de matrícula online, visite 

www.philasd.org/studentplacement/registration  
 

http://www.philasd.org/studentplacement/registration
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Comprovante de Endereço 
 

Dois (2) dos seguintes comprovantes de endereço são necessários 
 

A lista de itens abaixo constitui os documentos que aceitamos: um dos documentos deve ser uma 
escritura, contrato de aluguel autenticado em cartório, ou boleto de despesas domésticas. Será verificada a 
exatidão de todas informações de residência. Podem ser solicitadas informações adicionais durante o 
processo de verificação.  

Escritura Carteira de identificação do DOT (Departamento 
de Transportes) válida 

Folha do acordo de financiamento de imóvel Conta atual do cartão de crédito 

Boleto de despesa doméstica atual (gás, luz) Registro recente de veículos 

Imposto recente sobre imóvel Carteira de Eleitor mostrando endereço atual 

Carteira de habilitação válida ou cartão de 
mudança de endereço com endereço atual 

Extrato bancário recente com endereço atual 

Carta do Escritório de Seguro Social com 
endereço atual 

Declaração da Receita Federal ou outras 
declarações salariais e fiscais, por exemplo, W2, 
1040, 1099 

Carta da Secretaria de Assistência Pública com 
endereço atual 

Recente contracheque salarial mostrando endereço 
atual 

Cartas de abrigo familiar/cuidados infantis e DHS 
(Departamento de Serviços Humanos) são aceitas 
quando o estudante está sob os cuidados de uma 
agência de abrigo familiar/cuidados infantis 

Contrato de aluguel original com nomes de 
pais/responsáveis legais e filhos 

Acordo de venda de propriedade assinado, 
seguido pelos papéis originais, dentro de 45 dias 
do acordo 

 

 


