
 

												Project	GOAL	2018	–	2019	Depois	do	Programa	Escolar	

90	minutos	de	aprendizagem	na	sala	de	aula	geram	90	minutos	de	treino	de	
futebol	

O	nosso	objetivo	é	inspirar	o	sucesso	académico	e	o	sucesso	através	do	amor	e	da	paixão	
pelo	desporto	mundial:	o	futebol.		

	
Terças	e	sextas-feiras:		3:30pm	–	6:30pm									Inscrições	apenas	para	os	anos	letivos	do		5°–	9°	e	meninas	da	4ª	série.		

															Local	–		Calcutt	Middle	School,	Outono	e	Inverno	e	Moses	Brown,	Primavera																			Custo:	100%	Grátis		
O	espaço	é	limitado	e	os	alunos/as	alunas	devem	comparecer	todos	os	dias	das	sessões	escolhidas.	Se	for	aceite,	será	

notificado.	

¨	Necessita	de	Transportes	–	Nós	contactar-vos-emos	com	as	disponíveis	paragens	do	autocarro.	

Os/as	estudantes	devem	preencher	e	assinar	este	formulário	com	os	pais	ou	encarregados	de	educação	e:	
● Trazer	os	trabalhos	escolares	e	um	livro	para	a	leitura	todos	os	dias	do	programa.		
● Preparar	para	participar	nos	90	minutos	de	instrução	na	sala	de	aula.	
● Trazer	as	chuteiras	e	as	caneleiras	dw	forma	que	possas	jogar	futebol	e	protector	solar	jogar	ao	ar	livre.	

POR	FAVOR	ESCREVA	DE	FORMA	CLARA.	

Nome	do/da	estudante	___________________________________	Data	de	Nascimento	___________	Ano	Escolar____	Escola___________		

Endereço	______________________________________________	_Cidade________________________________	Código	Postal_____________	

Nome	da	Mãe/Encarregado	de	Educação	#1___________________________________	Phone	#_________________Email	__________________________	

Nome	da	Mãe/Encarregado	de	Educação	#2_____________________________________	Phone	#_________________Email	________________________	

Nome	de	Contacto	de	Emergencia	_____________________________________	Telefone	#___________________Relação	ao/à	estudante?	
___________	
POR	FAVOR	LISTE	AS	ALERGIAS,	AS	CONDIÇÕES	MÉDICAS	E/OU	OS	MEDICAMENTOS	QUE	A	SUA	CRIANÇA	POSSA	TER:		
ALERGIAS::	___________________________________________	CONDIÇÕES	MÉDICAS:	_______________________________	
MEDICAMENTOS:	_________________________________________		EPIPEN	/	INHALER:	_______________________________________________	
Nós	estamos	comprometidos	em	providenciar	um	programa	 	 seguro,	enriquecedor,	e	de	alta	qualidade.	Nós	procuramos	melhorar	o	programa	
adquirindo	as	informações	necessárias	para	ajudar	a	medir	a	eficácia.	Pedimos	a	sua	permissão	para	que	o	seu	filho/a	sua	filha	participe	dos	nossos	
trabalhos	de	avaliação	e	use	as	informações	da	escola	sobre	a	frequência,	as	notas,	a	avaliação	do	professor	e	as	notas	dos	testes.	Por	favor,	assine	
abaixo	mostrando	o	seu	entendimento	a	propósito	dos	nossos	esforços	de	avaliação	e	que	concorda	e	permite	que	o	seu	filho/a	sua	filha	participe.		
Obrigado	pelo	seu	apoio.	

 

 

								Ø	Eu	dou	permissão	ao	meu	filho/a	minha	filha	para	participar	em	todos	os	esforços	de	avaliação					¨	SIM		¨	NAO		
	
Ø	Eu	dou	permissão	ao	meu	filho/a	minha	filha	para	caminhar	até	casa	depois	do	programa	acima	referido.	¨YES			
¨NÃO		
	
● Você	percebe	que	pela	participação	da	sua	criança	neste	programa/atividade	o	nome,	a	imagem,	e/ou	o	

trabalho		dele/dela	possa	aparecer	em	alguma	forma	de	impressão	ou	meios	de	comunicação	electrónica.		
	
¨	Eu	dou	permissão	à	minha	criança	para	ser	incluída	em	publicidade	nos	meios	de	comunicação.		
¨	Eu	NÃO	quero	que	a	minha	criança	seja	incluida	em	qualquer	publicidade	nos	meios	de	comunicação	

	
Ao	assinar	este	formulário,	o	seu	filho/a	sua	filha	será	automaticamente	inscrito	no	Projecto	GOAL	caso	seja	aceite	
no	programa..	
	
____________________________________________														________________________________________	
Assinatura	da	Mãe/Pai/	Encarregado	de	Educação																						Nome  
Contacte	Opal	Alves	se	tiver	alguma	questão	via	telefone	401-263-3773	ou	por	e-mail	opal@projectgoal.org	.	

Os	formulários	ppdem	ser	enviados	por	email	para	Opal	Alves	ou	por	correio	para	o	Project	GOAL,	79	Savoy	St.,	Providence,	RI	02906	
*Summer	Application	



	

Project	GOAL	Programa	de	Verão	2018	

																																																			25	de	setembro	a	7	de	junho	
 
     O Acordo do/da Estudante   

       Eu compreendo que, para ganhar o tempo para jogar futebol, devo fazer o seguinte: 

 
ü Eu trarei meu boletim escolar para a primeira aula da sessão. 
ü Estarei preparado para participar da sessão de sala de aula de 90 minutos.  
✓ Vou trazer minhas chuteiras, jersey e caneleiras e estar pronto para o futebol.  
✓ Mantenho a conduta apropriada tanto dentro quanto fora do programa e entendo que posso ser suspenso 

para jogar se não o fizer. 
✓ Eu devo participar de todas as sessões, torneios e eventos. Em caso de doença, devo contatar o Diretor 

antes do início da sessão ou evento e informá-los da minha ausência ou atraso. Eu entendo que o 
Projecto GOAL tem uma regra estrita de ausência, e exceder isso levaria a demissão do programa. 
 

 
         Date ___________________ Student’s Signature ____________________________________________ 

(Data)                                    (Assinatura do/a Estudante) 
 
Autorização dos Pais/ Encarregados de 
Educação  

✓ Em	caso	de	emergência,	eu	concedo	a	permissão	para	que	o	meu	filho/	a	minha	filha	receba	tratamento	
de	emergência	num	hospital	 local.	 Certifico	que	o	meu	 filho/a	minha	 filha	 goza	de	boa	 saúde	e	pode	
participar	em	todas	as	atividades	do	programa.	

✓ O	 Projecto	 GOAL,	 Inc.	 e	 os	 seus	 membros	 do	 conselho,	 funcionários,	 o.	 Departamento	 Escolar	 de	
Providence,	o	Departamento	Escolar	de	Central	Falls,	o	Soccer	Rhode	Island,	o	Central	Falls	Youth	Soccer,	
o	RI	 College,	 o	Moses	Brown	School,	 The	Wheeler	 School,	 a	Brown	University	 e	 qualquer	outro	 local,	
indivíduos	 e	 organizações	 associadas	 ou	 a	 trabalhar	 em	 parceria	 com	 o	 Projecto	 GOAL,	 Inc.	 não	 são	
responsáveis	por	acidentes	que	resultem	em	despesas	médicas,	dentárias	ou	outras.	Os	participantes	são	
totalmente	responsáveis	por	todo	e	qualquer	dano	à	propriedade.	

✓ Por	este	meio,	dou	autorização	para	que	o	Projecto	GOAL	tenha	acesso	aos	registos	escolares	da	minha	
criança	 e	 inicie	 discussões	 em	 meu	 nome	 em	 assuntos	 relacionados	 com	 trabalhos	 escolares	 e/ou	
admissão	numa	escola.	

 

             Data:                                                        Nome do/da Educacão                   

             Nome da Mãe/Pai/Encarregado de Educação                                                                                     _                                                 

             Aasinatura da Mãe/Pai/Encarregado de Educação                                                                        _ 

 
 

 

	



Project	GOAL	FYE	2018	

NOTA:	Esta	informação	é	recolhida	APENAS	para	efeito	de	requerimento	para	subsídios.		Confidencialidade	é	estritamente	aplicada.	

 
Apelido do/da Estudante: ________________________________ Primeiro Name_______________________________ Data de Nascimento ___________________           

Qual é a cidade onde vive? _____________________________     Código Postal_________________ 

Número total de membros da família no Agregado Familiar  ______     Número de Adultos a viver em casa  ____     Número de Crianças a viver em casa_____ 
 

Actual Cabeça de Família: ◻ Feminino  ◻ Masculino 

Família Monoparental:      ◻  Sim    ◻ Não 

Primeira	lingua	falada	em	casa:		◻	Inglêsa		◻	Espanhola.		◻Criolo		◻	Portuguesa		◻	Outra	  

								◻	Faça	um	x	aqui,	se	os	pais	precisam	de	tradução	para	Inglês.	

Ocupação		(Por	favor	diga-nos	aonde	trabalha)		

Emprego	da	Cabeça	de	Família:			Nome	da	Empresa Titulo/Função	  
 	

Emprego	da	Esposa/do	Esposo:	Nome	da	Empresa Titulo/	Função:		   	

(Muitas	empresas/companhias	gostam	de	apoiar	organizações	não-governamentais	s	às	quais	os	seus	trabalhadores	se	encontram	
afiliados.	Por	favor,	deixe-nos	saber	se	o	seu	local	de	trabalho	estará	interessado	em	patrocinar	o	Project	GOAL.)	

Por favor providencie o grau mais elevado de escolaridade dos pais/encarregado de educação. 

Head	of	household	-	
¨ Não terminou a escola secundária ¨ GED Completo ¨Escola Secundária Concludo ¨ Escola Secundária 

Concludo 
¨ Alguns Anos Universitários:___ ¨ Programa de Certificado Completo  	

¨ Licenciatura  ¨ Pós-Graduacão  	

Spouse	-	
¨ Não terminou a escola secundária ¨ GED Completo ¨Escola Secundária Concludo 
¨ Alguns Anos Universitários  ¨ Programa de Certificado Completo 	

¨ Licenciatura ¨ Pós-Graduacão 	
 

Etnia/Origem	Racial:	 ¨	Caucasiano	 ¨	Afro-Americano	 ¨	Hispánico	 ¨	Asiático	 ¨	Nativo	Americano	
¨	Cape	Verdiano	 	 	 ¨	Multi-Racial	 						¨	 Outro:  (por	favor	
especifique)	

Nível de Vencimento Familiar:    ¨ Abaixo de $20,000 ¨ $20,001 – $30,000 ¨ $30,001 – $40,000 

¨ $40,001 – $50,000 
 
Marque o se aplica a si: 

 
               Head of Household: ¨Desempregado 

¨ Above $50,001 
 
 
 

¨ Welfare 

 
 
 
 

¨ Incapacitado 

               Spouse:                        ¨ Desempregado ¨ Welfare ¨ Incapacitado 
 

Please liste as crianças que vivem na sua morada de família: 
 
Nome: 

 
 
Ano letivo 

Você	qualifica	para	o	almoço	
gratuito	ou	reduzido?	
Circule  um 

Swguro de 
Saúde? Sim or 
Não 

	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	

 

O Project GOAL está proibido de discriminar com base na raça, cor, nacionalidade, sexo, idade ou deficiência. As informações fornecidas 
são confidenciais e serão usadas apenas para ajudar a financiar o programa. 


