
 

 

 

 

      

F I C H A  SO C I O E C O N Ô M I C A  F A M I L I A R – 2020 

1. DADOS PESSOAIS DO ALUNO (Para as famílias que têm mais de um filho no Colégio, aqui deve constar informações somente do 
filho que estiver no ano mais avançado dos cursos. Caso contrário, preenchimento normal do cabeçalho). 

  
Nome do (a) aluno (a): .................................................................................................................................................................................. Idade: .................. 
 
Data de Nascimento: .................. / ................... / ...................    Naturalidade: .................................................................................................................................. 
 
Endereço: ................................................................................................................................, no .................. / apto: ............ Bairro: ................................................. 
 
Cidade: ..................................................................................................... CEP: ...................................................... Telefone: ................................................................. 
 
Ciclo/Ano que irá cursar em 2020:   
 
(  ) Educação Infantil / (  ) Maternal   (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3 
   
(  )  Ensino Fundamental  / (  ) 1º  (  ) 2º  (  ) 3º  (  ) 4º  (  ) 5º  (  ) 6º  (  ) 7º   (  ) 8º  (  ) 9º 
      
(  )  Ensino Médio / (  ) 1ª  (  ) 2ª  (  ) 3ª              
    
Colégio em que estuda:      (  )  Salesiano Dom Bosco – Cidade Alta              (  ) Salesiano Dom Bosco  - Assunção 
 
                                                      (  ) Outro / Qual? .......................................................................................................................................................... 

 
1.1. Caso, em 2020, pretenda matricular outro (s) filho (s) no Colégio (que ainda não seja(m) aluno(s)), favor preencher os dados abaixo:  

 
Nome: ........................................................................................................................Ano que irá cursar: .................. data de nascimento: ......... / ......... /......... 
  
Nome: ....................................................................................................................... Ano que irá cursar: .................. data de nascimento: ......... / ......... /......... 

 
2. DADOS PESSOAIS DOS PAIS DO(S) ALUNO(S) 
 
Nome do Pai: ...................................................................................................................................... Data de nascimento: ..................  / ................... / ..................    
 
Estado Civil: .................................................................................................................. CPF: .................................................................................................................... 
 
E-mail (particular): ....................................................................................................................  
 
Profissão: ......................................................................................................................... Escolaridade:................................................................................................. 
 
Trabalha?  (   )sim   (   )não                          (   )desempregado/ Há quanto tempo? ............................................ 
 
Endereço comercial: ................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Nome da Empresa: ........................................................................................................... Ocupação: .................................................................................................... 
 
Telefone: ...................................................... Celular: ........................................................ E-mail: ........................................................................................................ 
 
 
Nome da Mãe: .................................................................................................................................... Data de nascimento: ..................  / ................... / ..................    

 
Estado Civil: ................................................................................................................ CPF: ...................................................................................................................... 
 
E-mail (particular): ................................................................................................................ 
 
Profissão: ......................................................................................................................... Escolaridade:................................................................................................. 
 
Trabalha?  (   )sim   (   )não                       (   )desempregada/ Há quanto tempo? ............................................ 
 
Endereço comercial: ................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Nome da Empresa: ........................................................................................................... Ocupação: .................................................................................................... 
 
Telefone: ...................................................... Celular: ........................................................ E-mail: ........................................................................................................ 
 

 
 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO SOCIAL 
                                    
Percentual(ais) concedido(s): ...................%1o filho/...................%2o filho /...................%3o filho 
                                  
 Data: ................/................/................                           
               
 
..........................................................................................                                         ............................................................................................ 
 
 
 



2.1. COMPOSIÇÃO FAMILIAR (No quadro abaixo, deverá constar todas as pessoas que moram na casa, inclusive o aluno)       

 
Nome Grau de 

Parentesco 
do aluno (a) 

Idade 
 

Estado Civil Grau de 
Instrução 

Ocupação Renda 
Mensal Bruta 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
 

      

       
 

       
 

 
 

      

 
LISTA DE DESPESAS MENSAIS GERAIS (Favor preencher o quadro abaixo, colocando o total dos gastos no final. / (*Anexar comprovantes). 

 
DESPESAS Valor (R$) 

*Educação (Colégio, Faculdade etc.)  
*Habitação (alugada, financiada, condomínio etc.)  
*Transporte (*perua escolar, *ônibus, combustível etc.)  
  Alimentação (supermercado, varejão, açougue etc.)  
*Saúde (plano de saúde, farmácia etc.)  
*Água, energia elétrica, telefone, TV a cabo, internet  
*Cartão de crédito  
*Empréstimos  
*Outras despesas  

 TOTAL.....................................................................................  
 

 
ITENS 3, 4 E 5 - PREENCHER OS CAMPOS, PASSANDO UM TRAÇO QUANDO NÃO HOUVER O QUE DECLARAR. 

3. SITUAÇÃO HABITACIONAL 
 
Reside em casa: (  ) Própria      (  ) Alugada     (  ) Financiada      (  ) Cedida     (  )  Com  outros  

 
Caso a casa seja cedida, colocar nome completo e CPF da pessoa que a cedeu: Nome completo: ........................................................................................... 
 
.......................................................................................................................CPF: ..................................................................................... 

 
O aluno reside com: (  ) Pais       (  ) Pai        (  ) Mãe        (  ) Outros -  Quem? (.................................................................................................................) 

 
 

4. BENS FAMILIARES  
 
a) Possuem bens imóveis?  (   ) sim   (   ) não/ Assinale abaixo qual (ais): 
 
(  ) Casa (s)   (  ) Apartamento(s)   (  ) Salão comercial   (  ) Terreno(s)   (  ) Chácara   (  ) Sítio  (  ) Fazenda   (  ) Outros / O quê? .................................. 
 

b) Possuem bens móveis? (   ) sim   (   ) não /Assinale abaixo: 
 
(  ) Carro(s)  / Quanto(s)? ......................  Modelo(s): ........................................................................................................... Ano(s): ..................................................... 
 
(  ) Moto(s)  /  Quantas? ......................    Modelo(s):.............................................................................................................. Ano(s): .................................................... 
 
O(s) bem (ns) móvel (is) está (ão): (   ) quitado (s)   (   )financiado (s)/ leasing  
   
c) Possuem outras fontes de renda? (Imóveis alugados, arrendados etc.) / (  ) sim   (  )não 
 
Em caso afirmativo, qual o valor total recebido? R$ ............................................. 
 
Caso seja separada (o) e/ou viúva (o): (   ) Recebe pensão: R$ ................................................      (   ) Paga pensão: R$ ............................................. 
 
Recebe algum benefício social? (   ) sim  (   ) não / Qual? .......................................................................................... Valor R$ .................................. 
 
É sócio de algum clube? (  ) sim    (  ) não / Qual? ................................................................................................................................................................................... 
 
O aluno faz alguma atividade extra que implique gastos?  / (  ) sim    (  ) não  /  Qual (ais)? .................................................................................................... 

 
 
 



 5. INFORMAÇÕES ADCIONAIS 
 
A família recebe auxílio de terceiros? (  )sim     (  ) não - De quem? ......................................................................................................................................... 
 
Algum membro da família é portador de necessidade especial e/ou doença crônica ou algum problema relevante?    (  ) sim     (  ) não 
 
Quem? ................................................................................................ Qual? ............................................................................................................................................. 

 

 
6. DESCREVER OS MOTIVOS DA SOLICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREENCHER TODOS OS CAMPOS ABAIXO, DATAR E ASSINAR  

 
Consigna-se que em sendo constatada qualquer falsidade nas informações prestadas e/ou juntada de documentos que demonstrem situação 
diversa da real, tudo objetivando o aluno em beneficiar-se indevidamente do percentual concedido, pela Instituição, fica resguardado o direito 
quanto ao ingresso da competente ação Penal, com fulcro nos artigos 298, 299 e 301 do Código Penal, bem como Ação de Reparação de Danos na 
hipótese subsumida no artigo 186 e 187 do Código Civil, ambos pertencentes ao Ordenamento Jurídico Pátrio. 
 

Informante: (   ) Pai    (   ) Mãe    (   ) Responsável legal   (   )Outro 
 

Eu,___________________________________________________________________________________________________________________RG___________________________________ 
 
CPF_________________________________________________________________declaro que as informações prestadas a presente ficha socioeconômica   
 
expressam a verdade. 
 
Piracicaba, ________/________/_________ 
 
                                                                                                                                                                                  ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                 Assinatura 
 
Dados do Responsável Financeiro: 
 
Nome:___________________________________________________________________________________ Assinatura:___________________________________________________ 
                                     (   ) Pai    (   ) Mãe    (   ) Responsável legal     (   ) Outro  
 
CPF:_____________________________________________________            RG:____________________________________________________ 
 
 
 

                                                         



    
                      

                                      
             DECLARAÇÃO COMPROMISSO AO RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO(S) ALUNO (S)  
                 (Cabe ao responsável financeiro, o preenchimento e assinatura dessa declaração) 
 

Eu, _____________________________________________________________________________________, portador (a) do CPF _____________________________________,  

responsável financeiro pelo(s) aluno(s) citado(s) abaixo: 

 

 

 

 

a ser(em) matriculado(s),   no    ano      letivo          de      2020,       na (o):                 

no Colégio Salesiano (  ) Dom Bosco Cidade Alta  (  ) Dom Bosco  Assunção, declaro que conheço e me submeto às regras de concessão 

do percentual concedido, comprometendo-me a cumpri-las rigorosamente, em especial as seguintes: 

 

1. A concessão escolar será válida somente para a Unidade que a concedeu, não podendo ser transferida. 
 

2. Tenho conhecimento que gozo do benefício da concessão escolar aplica-se tão somente ao ano letivo em que foi concedido, 
não se constituindo assim, em seu direito para o ano letivo seguinte. Assim, o beneficiado poderá, anualmente, requerer esse 
benefício, formulando seu pedido segundo as diretrizes estabelecidas pela escola; 

 
3. O aluno será considerado efetivamente matriculado, somente após o pagamento da 1ª parcela da anuidade, no caso de 

concessões parciais; 
 

4. Os percentuais a serem concedidos serão válidos, a partir da segunda parcela da anuidade 2020, para casos de pedidos 
formulados dentro do prazo estipulado pelo departamento; 

 
5. Caso a Escola tenha que reajustar seus preços a fim de preservar o equilíbrio contratual em decorrência de mudança legislativa 

e/ou normativa pela perda da isenção da quota patronal de previdência social e/ou de isenções fiscais, que possam provocar 
alteração em sua equação econômico-financeira, a mesma não estará obrigada a reajustar ou aumentar o valor do porcentual 
escolar concedido; 
 

6. Poderá ser cancelada a concessão escolar do ano letivo de 2020, ao beneficiado, se o aluno: 
 Não apresentar aproveitamento em seu aprendizado de acordo com o regimento escolar; 
 Por ausência às aulas e às atividades educacionais previstos no planejamento do ano escolar; 
 Por não comparecimento às aulas de recuperação quando nesta situação; 
 Por indisciplina; 
 Por desrespeito às normas contidas no regimento escolar; 
 For reprovado; 

 
7. Autorizo a Escola a prestar todas as informações necessárias aos órgãos públicos concernentes à concessão do percentual escolar 

recebido bem como dados e informações pessoais constantes no formulário apresentado; 
 

8. Tenho ciência que minha solicitação NÃO será analisada, caso falte algum documento, assinatura e/ou preenchimento 
incompleto junto à ficha socioeconômica. 

 
9. O PERCENTUAL CONCEDIDO É DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO E DO COLÉGIO. PORTANTO 

MANTENHA-O EM SIGILO. 

 

CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ACIMA:  
 
 
Piracicaba, ____________/____________/____________ 
 
 
Assinatura: _________________________________________________________________________________ 
                                                
 
                             

 



INFORMAÇÕES GERAIS  

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEVERÃO ESTAR ANEXADOS À FICHA SOCIOECONÔMICA PARA A ENTREGA. SOLICITAMOS QUE VERIFIQUEM SE TODOS OS CAMPOS ESTÃO 

PREENCHIDOS E ATENÇÃO AS ASSINATURAS NOS CAMPOS SOLICITADOS. 

A NÃO APRESENTAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO, SUA APRESENTAÇÃO INCOMPLETA e/ou FALTA DE ASSINATURAS NOS CAMPOS SOLICITADOS, 

IMPOSSIBILITARÁ A CONCLUSÃO DO PARECER SOCIOECONÔMICO, SENDO OS PEDIDOS, NESSES CASOS, INDEFERIDOS AUTOMATICAMENTE. 

NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS A PARTE, APÓS A ENTREGA DA FICHA SOCIOECONÔMICA. 

O COLÉGIO NÃO GARANTE A CONCESSÃO E/OU MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO/BOLSA, NO ANO SUBSEQUENTE, PARA OS CASOS QUE SE ENCONTRAM EM 

SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DAS PESSOAS QUE RESIDEM NA CASA 

1. COMPROVANTE DE RENDIMENTO 

 Trabalho Formal – Três últimos comprovantes salariais (holerites); 

 Trabalho Informal – Cópia da Carteira de Trabalho - páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em branco. Apresentar declaração 

de próprio punho, com firma reconhecida em cartório, constando nesta, o ramo de atividade exercida, os valores recebidos nos últimos três meses, 

constando nome, RG, endereço e assinatura do interessado; 

 Profissional Liberal, Autônomo, Sócio e/ou Proprietário de Empresa e Atividade rural – DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de 

Rendimentos) – emitido por contador, com rendimentos dos três últimos meses na qual conste a retirada de pró labore e a distribuição de lucros;  

 MEI – Declaração Anual com o faturamento 

 Aposentadoria ou Pensão: Extrato de pagamento atualizado, emitido pela internet no endereço eletrônico http://www.inss.gov.br no link EXTRATO 

DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS; 

 Estagiário – Último holerite e cópia do contrato de estágio; 

 Rendimento aluguel – Último comprovante de recebimento emitido pela imobiliária. 

2. DESEMPREGO 

 Desempregado: Carteira Profissional – cópias das páginas: foto, identificação, última baixa e folha subsequente em branco, declaração de próprio 

punho, com firma reconhecida em cartório, constando nesta, de que atualmente encontra-se sem vínculo empregatício; Rescisão Contratual e 

comprovantes do Seguro Desemprego. 

3. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS E DE BENS 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – Cópia completa do IR de todos os declarantes do grupo familiar do último ano; 

 Se isento da Declaração de Imposto de Renda - Providenciar declaração de bens móveis e/ou imóveis feita de próprio punho com firma reconhecida 

em cartório. / Caso não possua nenhum bem móvel e/ou imóvel, também deverá ser feita declaração de que não possui, com firma reconhecida em 

cartório. 

4. FAMÍLIA 

 RG e CPF do Responsável Financeiro; 

 Separado - Certidão de casamento, no qual conste a averbação de separação judicial, formal de partilha ou termo de audiência, bem como, comprovante 

de pagamento atualizado de pensão alimentícia; 

 Separação dos pais não formalizada na justiça – Comprovar o valor da pensão alimentícia recebida através de uma declaração de próprio punho 

com firma reconhecida em cartório; 

  Não recebimento da pensão alimentícia – Comprovar o não recebimento da pensão alimentícia através de uma declaração de próprio punho com 

firma reconhecida em cartório; 

 Viúvo - Atestado de óbito. 

5. OUTROS COMPROVANTES 

 Boletim escolar do(s) aluno(s); 

 Declaração médica para comprovação de doença crônica e/ou outro problema relevante; 

 Casa cedida – Providenciar declaração de próprio punho de quem cede o imóvel, constando o nome completo, CPF do proprietário e endereço completo 

do imóvel cedido e para quem é cedido (nome completo da pessoa).  O proprietário deverá reconhecer firma em cartório. 

 Veículo (s) – Apresentar cópia (s) do (s) documento (s); 

 Cópia (s) do(s) cartão (ões) dos benefícios sociais. Exemplo: Bolsa Família etc. 

LEMBRAMOS QUE, SE EM QUALQUER MOMENTO, O DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL, CONSTATAR A NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

OUTROS DOCUMENTOS, PODERÁ SOLICITÁ-LOS. 

  


