
SEIAS – CENTRO POPULAR DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
STELLA MARIS 

REDE FILHAS DE JESUS 

FICHA SOCIOECONÔMICA 

Eu, responsável pelo/a aluno/a abaixo relacionado, solicito gratuidade nas parcelas de Encargos Educacionais,             
considerando a necessidade de garantir o acesso à educação ao/à mesmo/a. De acordo com as informações que se                  
seguem, concordo, desde já, com a apresentação dos documentos e dados solicitados, com as observações               
apresentadas, e também, com a realização de visita domiciliar ou entrevista social, como complemento ao processo                
de seleção. 
 
DADOS DO ESTUDANTE 

 
Citar irmão/ãs estudando nesta Escola 

 
À Direção 

(X)Novato     Matrícula:  Perc. em 2021:_______ 

Nome do Candidato__________________________________________ Ano/Série para 2021: __________________ 
Data de nascimento: ___/____/______    RG:____________________________ CPF:_________________________ 
Endereço Residencial do aluno:___________________________________________________ Nº: ______________ 
Complemento:____________ Bairro:__________________Cep:______________Cidade:__________________  
Telefones: _________________/___________________. Ponto de referência: _______________________________ 
 
O aluno reside com: (   ) pais (   ) pai (   ) mãe (   ) parente – Quais? _______________________________________ 
Caso os pais sejam separados ou falecidos, de quem é a guarda do aluno? Citar o nome completo de quem tem a                      
guarda e o grau de parentesco com o aluno: __________________________________________________________. 
Já estuda neste colégio?   (  ) Sim   (  ) Não   Desde que ano? _________ 
Frequenta outros cursos? (  ) Sim   (_) Não   Se sim, quais?______________________________________________. 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DO ALUNO: ______________________ (OBRIGATÓRIO) 

      Nome/s do/as irmão/ãs Ano/Série Valor da Mensalidade 
_________________________________________ __________ ________________________ 
__________________________________________ __________ ________________________ 
__________________________________________ __________ ________________________ 

 
1ºSOLICITANTE  
Nome: ____________________________________Grau de Parentesco: ___________. Estado Civil:______________ 
Data de Nascimento: ___/____/_______.  CPF: ______________.RG: ___________________. Org.Exp.:___________ 
E-mail:______________________________________________. Telefone:__________________/________________ 
End.:______________________________________. Complemento:________. Bairro:__________CEP:___________ 
Cidade/Estado:________________________. Escolaridade:__________________   Profissão:___________________  
Empresa/ Empregador:__________________________ Renda mensal bruta (sem descontos): R$ _________________ 
Descrever a situação caso não seja funcionário/a contratado/a: _____________________________________________ 
 
2ºSOLICITANTE 
Nome: ____________________________________Grau de Parentesco: ___________. Estado Civil:______________ 
Data de Nascimento: ___/____/_______.  CPF: ______________.RG: ___________________. Org.Exp.:___________ 
E-mail:______________________________________________. Telefone:__________________/________________ 
End.:______________________________________. Complemento:________. Bairro:__________CEP:___________ 
Cidade/Estado:________________________.    Escolaridade:__________________   Profissão:__________________  
Empresa/ Empregador:__________________________ Renda mensal bruta (sem descontos): R$ _________________ 
Descrever a situação caso não seja funcionário/a contratado/a: _____________________________________________ 
 

 
 
Preencha somente se o estudante não morar com os pais 
Nome: ____________________________________Grau de Parentesco: ___________. Estado Civil:______________ 
Data de Nascimento: ___/____/_______.  CPF: ______________.RG: ___________________. Org.Exp.:___________ 
E-mail:______________________________________________. Telefone:__________________/________________ 
End.:______________________________________. Complemento:________. Bairro:__________CEP:___________ 
Cidade/Estado:________________________.    Escolaridade:__________________   Profissão:__________________  
Empresa/ Empregador:__________________________ Renda mensal bruta (sem descontos): R$ _________________ 
Descrever a situação caso não seja funcionário/a contratado/a: _____________________________________________ 
Descrever situação com relação à responsabilidade do candidato (formal - guarda/ tutela; informal; eventual;              
etc)____________________________________________________________________________________________  



 
COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
Citar todos os moradores da casa, além do/a estudante: 

 
O candidato possui algum tipo de deficiência? (   ) Não   (   ) Sim – Tipo de Deficiência:_____________________.  
Pessoas portadoras de deficiências na família? (   ) Não   (   ) Sim – Quem? _______________________________. 
Tipo de deficiência: ___________________________________.  
 
RENDA TOTAL FAMILIAR: R$ ________________  
● Outras rendas? (   ) Sim     (   ) Não             –      Quais? ____________________________________________ 
● Benefício Governamental? (   ) Sim    (  ) Não – Valor mensal: R$ ________________ Qual? ______________ 
● Possuem algum veiculo? (   ) Sim     (   ) Não – Marca: ______________ Modelo: __________ Ano: ________ 
● Despesa com financiamento de veículo? (   ) Sim     (   ) Não – Valor mensal: R$ ________________________ 
● Despesa com doenças? Descrever a situação e a média de gastos:_____________________________________ 
 
Média mensal de gastos com a família: 

 
MOTIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 
Descrever as motivações que levam a família a solicitar o benefício de gratuidade educacional.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Declaro, sob as penas da lei, que os dados constantes na ficha socioeconômica são verdadeiros e estão de                  
acordo com os documentos apresentados, cujas cópias anexas ao questionário correspondem aos originais. 

 
____________________________, ______ de ____________________ de __________ 

 
______________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. A não entrega ou a falta de documentos exigidos, impossibilitará a análise de perfil socioeconômico, para a                 

concessão da bolsa de estudos  
2. A família poderá receber a visita da Assistente Social como ação complementar de avaliação da situação                

socioeconômica e/ou ser chamada para entrevista no próprio colégio. 
3. Toda concessão de gratuidade ficará condicionada à boa conduta e desempenho escolar do/a aluno/a. 
4. A cada ano será feita nova avaliação socioeconômica para a concessão da bolsa de estudos. 

 

SITUAÇÃO HABITACIONAL ATUAL 
Tipo de moradia: 

  
Imóvel:  

 
Descrever, brevemente, a situação da moradia (número de cômodos, conservação, acesso a serviços públicos e               
outros):________________________________________________________________________________________. 
Números de moradores: ____________. 

(  ) Casa  (  ) Apartamento (  )Outros   Quais?________________________. 

(   ) Próprio (   ) Cedido     Por quem?_______________ (  ) Alugado – R$______. (  ) Financiado - R$_____. 
Despesas com condomínio? (   ) Sim     (   ) Não – Valor: R$ _______________. 

 
Nome completo 
 

 
Idade 

Parentesco 
com o 
estudante 

Escolaridade 
ou ano que   
cursa 

Profissão/ 
Ocupação 
atual 

Renda 
Mensal 
R$ 

      
      
      
      
      
      

Água: R$ Energia:R$ Tel./Internet:R$ P. de Saúde: R$ 
Transporte:R$ Lazer:R$ Alimentação:R$ Educação:R$ 
Outros gastos (detalhar):  
 


