
 

 
 
 

 

Recebido em   _______/ _______/________ 
 

 

Por ________________________________ 
 

 Solicitação: [    ] Renovação [    ] Nova  

FICHA SOCIOECONÔMICA – 2021 
 

Ilma. Sra., 

Diretora do Colégio Coração de Jesus, 

O(s) responsável(eis), abaixo assinado(s), vem(vêm), por meio deste, solicitar que seja concedida gratuidade INTEGRAL OU 

PARCIAL NA ANUIDADE referente à prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2021. Para tanto, apresenta(m) 

documentação que justifica a presente solicitação. Nestes termos, pede deferimento. 
 

 

1. Dado referente ao aluno 
 

Nome Nascimento R M Ano/Série Curso 

 
 

___/___/____   [     ] EI   [     ] EF   [     ] EM    
 

Endereço: Logradouro _______________________________________________________________________________________ 

Bairro _________________________________  Cidade  ___________________________  UF ______  CEP ____________________ 

Telefone fixo ___________________  Telefone celular  _________________________  Telefone para contato  __________________ 
   

2. Identificação do Responsável Legal 
Grau de parentesco: [      ] Pai  [      ] Mãe  Outro _______________________________________________________________________ 

Nome completo  ______________________________________________________________   Data de nascimento ____/ ____/______ 

R.G. __________________ Órgão Exp. ________ Emissão ____/____/_____ CPF ____________________ Autônomo [    ] SIM  [    ] NÃO 

Profissão ________________________  Empresa em que trabalha _____________________________________________________ 

Endereço   _____________________________________________________________________________________________________ 

Bairro __________________________________  Cidade  ___________________________  UF ________  CEP ____________________ 

Telefone fixo __________________ Telefone celular _______________  e-mail  ___________________________________________ 

3. Composição familiar 
Iniciar o preenchimento do quadro com os dados do(a) aluno(a, informando nos demais o tipo de parentesco). Neste deverá constar o 
nome de todas as pessoas que integram o núcleo familiar a que se vincula o (a) aluno (a) e suas respectivas rendas. 
 

Nome Parentesco Idade Profissão 
Empregado 

Trabalho 
Informal Renda Bruta 

Sim Não Sim Não 

1.        R$ 

2.        R$ 

3.        R$ 

4.        R$ 

5.        R$ 

6.        R$ 

7.        R$ 

8.        R$ 

9.        R$ 

Sub-total Renda Familiar R$ 

Outras rendas: [    ] pensão  [    ] aposentadoria  [    ] ajuda familiar [    ] ações  [    ] aluguel R$ 

Total Renda Familiar R$  

Renda per capta Familiar (Total renda familiar / n° membros família)  
 

4. Informações Complementares 
O imóvel de moradia é: [    ] Alugado     [    ] Próprio quitado      [    ] Próprio financiado      [    ] Cedido 

A família possui automóvel(eis)?  [  ] Sim  [  ] Não  Quitado(s)?  [   ] Sim  [   ] Não –  Especifique o(s) modelo(s) e o(s) ano(s)  de fabricação 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Alguém, do grupo familiar citado, sofre de alguma doença crônica?  [    ] Sim  [    ] Não  –  Especifique  ____________________________ 
 



5. Despesas familiares 
 

Aluguel da moradia R$ Transporte/Gasolina R$ 

Prestação da moradia R$ Telefone(s): fixo/celular R$ 

Condomínio R$ Plano de saúde R$ 

Prestação do(s) carro(s) R$ Cursos diversos R$ 

Alimentação R$ Outros: R$ 

Água/Luz/Gás R$ TOTAL MENSAL DAS DESPESAS R$ 
 

6. Documentos (cópias) atualizados serem anexados, obrigatoriamente, a ficha socioeconômica: 
[    ] R.G. e CPF do responsável legal e de todos os membros do 
grupo familiar 
[    ] Último Recibo de Aluguel e/ou da Prestação da casa 
própria 
[    ] Última Conta de Luz / Água / Condomínio / Telefone 
[    ] Recibo de outras despesas citadas no campo 5 
[    ] Declaração completa do Imposto de Renda apresentada 
no corrente ano, com recibo de entrega 
[    ] Se isento, declaração de próprio punho, em papel sulfite, 
com firma reconhecida e declaração de bens 
 

 [    ]  Comprovante do rendimento familiar dos últimos 3 meses. São 
considerados comprovantes de rendimento: a) contracheques (se assalariado); b) 
se trabalhador autônomo ou profissional liberal, DECORE – Declaração 
Comprobatória de Percepção de Rendimentos –– feita por contador ou técnico 
contábil inscrito no CRC, ou declaração de próprio punho com firma reconhecida; 
c) se empresário, comprovante do pró-labore, contrato social – Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; d) Se aposentado ou pensionista, 
comprovante do recebimento do benefício; e) se desempregado, cópia da CTPS – 
Carteira de Trabalho – com a página de identificação, último registro de trabalho 
e próxima página em branco. 

 

Importante: 1. Desejando apresentar outras informações, favor anexar carta explicativa. 2. Em caso de necessidade, para 
análise de crédito, poderá ser providenciada consulta no cadastro SPC/SERASA. 3. Esta solicitação somente será analisada 
com o preenchimento total desta ficha e a apresentação de todos os documentos solicitados. A Mantenedora só pode 
conceder abatimento a famílias realmente necessitadas. O valor do desconto dependerá da possibilidade da escola e da 
situação financeira da família, avaliada após análise da documentação apresentada e, se necessário, de uma sindicância. 
 

7. Termo de Responsabilidade: 
Pelo presente termo, e na melhor forma de direito, declaro(amos), sob as penas da lei, que as informações, referentes às 
minhas(nossas) condições socioeconômicas, aqui prestadas, com objetivo de obter gratuidade total ou parcial para o ano 
letivo de 2021, são a expressão da verdade. 
Comprometo(emo)-me(nos) a comunicar, de imediato, à diretoria do Colégio, qualquer alteração favorável na 
minha(nossa) condição financeira, visando a cessar a gratuidade concedida, respondendo, também sob as penas da lei, por 
eventuais omissões de minha(nossa) parte. 
Autorizo(amos) a divulgação do(s) nome(s) do(os) beneficiário(s) quando exigidos por Órgãos Públicos e competentes em 
razão da legislação vigente. 
Comprometo(emo)-me(nos)  a permitir a visita de um representante da mantenedora, a qualquer tempo, para sindicância.  
Assumo(imos) total responsabilidade em manter sigilo absoluto das condições acordadas. 

 
                                                                                                                                       Cuiabá - MT, __________ de ____________________ de 20_____. 

 
 

 
_________________________________________________________________ 

Responsável Legal 

 

 

 

PARA USO DA ESCOLA: 

[   ] Deferida  [   ] Indeferida  

Motivo: _________________________________________ 

Percentual do Benefício Deferido:  ______ %    
 

 
 

_______________________________________________ 
Assistente Social / Representante do CCJMT 

 
 

 


