
APLICAR EM   metcoinc.org/apply

O QUE É O METCO?
● Programa de integração escolar de Boston
● Inscreve os alunos na participação de escolas 

públicas suburbanas
● Reduz o isolamento racial em salas de aula 

suburbanas
● Constrói amizades inter-raciais 

ao longo da vida
● Prepara os alunos para se tornarem cidadãos 

globais

LOTERIA!

QUEM: Crianças residentes em Boston que entram 
no ensino fundamental e médio no outono 
de 2020

QUANDO: 2 DE OUTUBRO A 3 DE JANEIRO DE 2020
COMO: Online via smartphone/computador ou no 

escritório da METCO
DO QUE EU PRECISO: Comprovante de tutela, 
residência em Boston, e registros acadêmicos da 
escola (veja detalhes para trás)

Alguns candidatos de anos anteriores são elegíveis para 
a inscrição STATUS DE PRIORIDADE for 2020. Por favor, 
consulte metcoinc.org/status para saber mais.

INSCREVA-SE 
NA NOVE 

PRAZO: 3 DE JANEIRO DE 2020

APLICADO 
ANTES?



Antes de iniciar o processo de aplicação da METCO, tenha os seguintes 
documentos prontos. Aplicativos incompletos não serão processados.

  O QUE VOCÊ PRECISA APLICAR À METCO

ID da foto do 
responsável legal

● Carteira de motorista válida de Massachusetts
● Cartão de identificação válido de Massachusetts
● Passaporte
● Identificação militar, escolar ou profissional

Certidão de nascimento do estudante

Registros acadêmicos dos alunos     por dois anos letivos mais recentes

PROVA DE RESIDÊNCIA DE BOSTON   

Uma prova de que 
você mora em um 
endereço de Boston:

● Ato
● Declaração de hipoteca mais recente (datada dos últimos 

60 dias) ou uma fatura de imposto predial (datada do 
último ano)

● Locação atual (incluindo locações BHA e HUD)
● Seção 8 acordo
● Declaração de Residência Notarizada

Duas provas de que 
você ocupa esse 
endereço de Boston 
datada nos últimos 60 dias: 

● Conta de serviços públicos (conta de gás, energia 
elétrica ou petróleo; conta de água/esgoto não aceita)

● Conta de telefone residencial (somente telefone fixo; 
conta de telefone celular não aceita)

● Conta na Internet, satélite ou cabo
● Mais recente W-2
● Extrato bancário ou do cartão de crédito
● Registro de carro, fatura de imposto especial de 

consumo de veículos ou fatura de seguro de carro
● Carta de uma agência governamental aprovada 

(Departamentos de Receita [DOR], Serviços para 
Crianças e Famílias [DCF], Assistência Transitória [DTA], 
Serviços para Jovens [DYS], Seguridade Social, quaisquer 
comunicações em papel timbrado da Commonwealth of 
Massachusetts)

● Carta do abrigo (se desabrigada)

 Você pode fazer upload de arquivos PDF ou capturas de tela do 
computador ou tirar fotos e enviá-las em um smartphone.

E


