
Registrando/matriculando seu aluno nas 

Escolas Públicas do Condado de Henrico 

Bem-vindo às Escolas Públicas do Condado de Henrico. Há duas maneiras de 

inscrever seu aluno: online (usando o PowerSchool) ou pessoalmente. 

Passo 1: Digite o seu endereço na nossa ferramenta Localizador de Escolas para encontrar a 

escola para a qual a sua casa está zoneada. 

Passo 2: Monte os documentos necessários para cadastrar seu aluno. Clique nas Instruções sobre 

o registro do Jardim de infância ou inscrição para os graus 1-12 no menu no lado esquerdo desta 

página. 

Passo 3: Preencha o formulário de inscrição no PowerSchool online ou ligue para sua escola para 

marcar uma consulta com o registrador. 

● O PowerSchool Enrollment irá direcioná-lo a criar uma conta e preencher o formulário de 

inscrição em três partes:  

1. Informações de matrícula do aluno,  

2. A pesquisa sobre a língua materna,  

3. O formulário McKinney Vento Homeless Assistance Act. 

 

● Pode levar até cinco dias úteis para processar os formulários de inscrição online antes 

que você possa marcar uma consulta com o registrador da escola para concluir a 

inscrição. 

Instruções para registrar/matricular um aluno através do PowerSchool  Inscrição  

Perguntas e respostas sobre a inscrição no PowerSchool para famílias 

Se você tiver dúvidas, entre em contato com a escola que seu filho frequentará. Veja a lista 

de escolas, horários e links para seus sites em: 

● Escolas primárias 

https://henricoschools.us/school-locator/
https://help.powerschool.com/t5/Enrollment-Family-Support/ct-p/RegistrationKnowledgeBase
https://help.powerschool.com/t5/Enrollment-Most-Common-Questions/Q-amp-A-Enrollment-Registration-Family-Support/ta-p/8198
https://henricoschools.us/elementary-schools/


● Escolas de ensino fundamental 

● Ensino médio 

CLIQUE PARA INICIAR A INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO ONLINE (AS 

INSCRIÇÕES SÓ PODEM SER ENVIADAS PARA O ANO 

LETIVO ATUAL) 

 

https://henricoschools.us/middle-schools/
https://henricoschools.us/high-schools/
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200001665&culture=pt
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200001665&culture=pt
https://enrollment.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=200001665&culture=pt
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