CONGREGAÇÃO DO APOSTOLADO CATÓLICO – IRMÃS PALOTINAS – CACIP
Escola De Ensino Fundamental Nossa senhora do Cenáculo
Viela São Brás, 17- IAPI - Porto Alegre/RS
CNPJ 87026597/0007-17
FICHA SOCIOECONÔMICA - ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do (a) Aluno (a):____________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____ /_____ /_________
Série pretendida: _______________
Repetente: ( ) SIM ( ) NÃO
Aluno (a) novo (a)? ( ) SIM ( )NÃO

Idade: ___________
Em caso afirmativo:
Escola de Procedência: __________________________________
Por que decidiu trocar de escola? ___________________________
______________________________________________________
N.:
Compl.;
Bairro:
Ponto de Referência:

Endereço:
Município:
CEP:
Reside com:
( ) Pai/Mãe ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Outros Quem? _________________________

Telefone Residencial:

2. DADOS DOS RESPONSÁVEIS
Nome do Pai:
Escolaridade:
Função atual:
Horário de trabalho:
Nome da Mãe:
Escolaridade:
Função atual:
Horário de trabalho:

Data de Nascimento: _____ /_____ /_______
CPF:
Celular:
Telefone Comercial:
Data de Nascimento: _____ /_____ /_______
CPF:
Celular:
Telefone Comercial:

Profissão:
Local de trabalho:
Renda Bruta Mensal: R$
Profissão:
Local de Trabalho:
Renda Bruta Mensal: R$

3. SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA
Grupo Familiar *relação de todas as pessoas que residem na casa
Nome

Parentesco

Idade

Renda

Escolaridade

A família recebe algum beneficio do Governo ou esta inserida em algum Programa de Assistência Social? ( ) SIM ( ) NÃO
Em caso afirmativo, qual e quanto recebem?_______________________________________________________________________________
Existem dependentes que não residem na mesma casa? ( ) SIM ( ) NÃO Quantos? _____________________
Especificar parentesco: __________________________________________________________

Qual o gasto mensal? R$ _________

Moradia: ( ) própria ( ) cedida ( ) alugada = apresente contrato de aluguel ( ) financiada = apresente contrato de financiamento
Tem algum membro do grupo familiar que tenha doença crônica: ( ) não ( ) sim= apresente atestado médico
4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (cópia legível)
Vide anexo
Obs.: A ficha socioeconômica não será protocolada para análise caso falte algum documento solicitado acima.

5. OBSERVAÇÕES



Entregar a ficha sócioeconômica devidamente preenchida e assinada até a data previamente estipulada pelo Colégio
Para melhor atendê-lo, o colégio poderá enviar um (a) assistente social para realizar uma visita domiciliar. Qual o
melhor horário para a visita? ( ) manhã ( ) tarde

6. JUSTIFIQUE SEU PEDIDO DE BOLSA:

Declaro, para fins de Direito, sob as penas da Lei (artigo 299 do Código Penal) que as informações aqui prestadas, são verdadeiras
e, em caso de falsidade estou ciente das sanções legais. Declaro ainda que estou ciente que tal irregularidade se for comprovada,
acarretará na perda da bolsa de estudos.
Porto Alegre, _________ de _________________________de ______.
_____________________________________
Nome Legível do Responsável

_______________________
Assinatura do Responsável

USO DA ESCOLA
Parecer Social:

(

) NÃO BENEFICIADO: Motivo: _________________________________________. Em: ____/____/_____

(

) BENEFICIADO: Em: ____/____/______

__________% para o ano letivo de 2020 para o TURNO REGULAR

___________________________________
Direção

___________________________________
Assistente Social

