
Commonwealth of Massachusetts Department of Early Education and Care 
Kidsborough School Age Care 

	  

FICHA DE INSCRIÇÃO DA CRIANÇA 
 

 

Nome da criança: Data de Nascimento: 
 

 

Data de Adminssão: Idade: 
 

Endereço: Cor do olho: Altura: 

Telefone: Cor do cabelo: Peso: 

Idioma principal: Cor da pele: Sexo: 

Marcas de identificação:       

Alergia / Dieta especial: 
 

INFORMAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS: 
 

 

Nome do pai/responsavel: Nome do pai/responsavel: 

 
 

Endereço: Endereço: 
 

 

Telefone: Telefone: 
 

 

Empresa: Empresa: 
 

 

Endereço: Endereço: 
 

 

Telefone: Telefone: 
 

 

Celular: Celular: 
 

 

Email: Email: 
 

 

Horário de trabalho: Horário de trabalho: 
 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

 

Medico da criança/Clinica: 
 

Endereço: Telefone: 
 

 

Condições cronicas de saúde: 
 

 

A criança tem um plano de saúde individual para a condição cronica?   sim não      Favor anexar 
 

 

Existem acordos de custódia ou ordens judiciais relativas a criança?                sim       não         Favor anexar 
 

 

Limitações especiais: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Assinatura do Responsável Data 
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Certifico que a documentação do exame físico e vacinas estão de acordo com os requisitos de saúde da escola pública  
E estãoarquivados na escola do meu filho. Iniciais dos Pais/Responsáveis: _______________ 



Commonwealth of Massachusetts Department of Early Education and Care 
Kidsborough School Age Care 

	  

FIRST AID AND EMERGENCY MEDICAL CONSENT FORM 
 
 
Eu autorizo os funcionários de Kidsborough que são treinados em primeiros socorros / CPR para dar a minha criança 
os cuidados de primeiros socorros / CPR, quando forem necessários. Eu entendo que todos os esforços serão feitos 
para entrar em contato comigo em caso de uma emergência que requer atenção médica para o meu filho. No entanto, 
se eu não puder ser alcançado, eu autorizo o programa para transportar o meu filho para o hospital mais próximo e/ou 
garantir o tratamento médico necessário para o meu filho. 
 

Nome do médico:    

Ende reço : 

Telefone: 
 

Alergias:    

Condições cronicas de saúde:     

 
Contatos de Emergëncia (Favor colocar em ordem para contato) 

1. Nome: Tel residencial: 
 

Endereço: Tel celular: 
 

 

Relação com a criança: 
 

 

Vocë permite que seu filho seja entregue a essa pessoa? Sim Não 
 

 

 

2. Nome: Tel residencial: 
 

Endereço: Tel celular: 
 

 

Relação com a criança: 
 

 

Vocë permite que seu filho seja entregue a essa pessoa? Sim Não 
 

3. Nome: Tel residencial: 
 

Endereço: Tel celular: 
 

 

Relação com a criança: 
 

 

Vocë permite que seu filho seja entregue a essa pessoa? Sim Não 
 

 

Plano de saúde: 	   	   Número da matrícula: 
Nome do Pai/Responsável : 	   	   Tel res: 
             Tel trabalho: Tel cellular: 
Nome do Pai/Responsável : 	   	   Tel res: 
             Tel trabalho: Tel cellular: 

 
 
 
 

  

Assinatura do Responsável Data 
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PLANO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

NOME DA CRIANÇA: ___________________________________________________________________ 
 

MEU FILHO(A) CHEGARÁ NO PROGRAMA VIA: 
	   Manhã Depois da 

escola 
Dias não 
escolares 

Pai ou pessoa autorizada deixará na escola 	   	   	  
Chegará via onibus escolar 	   	   	  
Caminhará sozinho 	   	   	  
Caminhará com um acompanhante 
(favor indicar quem) 

	   	   	  

Outro: 	   	   	  
 
 

MEU FILHO(A) SAIRÁ DO PROGRAMA VIA: 
	   Manhã Depois da 

escola 
Dias não 
escolares 

Pai ou pessoa autorizada deixará na escola 	   	   	  
Chegará via onibus escolar 	   	   	  
Caminhará sozinho 	   	   	  
Caminhará com um acompanhante 
(favor indicar quem) 

	   	   	  

Outro: 	   	   	  
* Consentimento para crianças deixarem a escolar em idade escolar “Consent for Child to Leave the School Age Child Care Program” form per CMR 
7.04(7)(a)8 
Eu autorizo meu filho(a) a ser entregue no final do dia, como mencionado acima e/ou dou a minha permissão para as seguintes 
pessoas buscarem o meu filho no final do dia.  
********** Se ninguém está autorizado, por favor indique abaixo escrevendo "NINGUÉM" ********** 
 
1. NOME___________________________________________________________PARENTESCO ______________________ 

ENDEREÇO      T E L  (res) ___________________________ 

TEL (cel) ___________________________ 

 
2. NOME___________________________________________________________PARENTESCO_______________________ 

ENDEREÇO      T E L  (res)     _________________________ 

     TEL (cel __________________________ 
 

3. NOME___________________________________________________________  PARENTESCO______________________ 

ENDEREÇO      T E L  (res)     _________________________ 

     TEL (cel __________________________ 
 

ESTA PERMISSÃO E VALIDA POR UM ANO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. QUALQUER ALTERAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITA POR ESCRITO 

 
 
 

  

Assinatura do Pai ou Responsável Data 
 

TransportationPlanAuthKBRO2010.03 


