
 
 
 
 

 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
(PREENCHER COM LETRA DE FORMA) 

 

Nome:______________________________________________________________ Nascimento: ____/____/____ 

Estado civil:_______________ Idade:______ Cor:____________ RG:______________________ 

CPF:__________________________ Natural:_____________________________Estado:_____________________  

Telefone:____________________Celular:___________________E-mail: __________________________________  

Prontuário:_________________ Curso: _________________________Módulo: ______ Período_______________ 

Endereço:____________________________________________________________________nº._____apto._____

Bairro:___________________ CEP: ______________ Cidade: __________________________________________  

Qual é a renda total de sua família?_____________Quantas pessoas moram na sua casa?(incluindo você)_______ 

Recebe algum auxílio de Programas Sociais?   (Bolsa Família, Ação Jovem, outros)       [    ]sim             [    ]não 

Nome da mãe: ________________________________________ [   ] Reside com a família [   ]Separada [   ]Falecida  

Grau de instrução da mãe: [   ]Não Alfabetizada [   ] Ensino Fundamental [   ]Ensino Médio [   ] Curso Superior 

Nome do pai: _________________________________________ [   ]Reside com a família [   ]Separado [   ]Falecido  

Grau de instrução do pai: [   ]Não Alfabetizado [ ] Ensino Fundamental [ ]Ensino Médio [ ] Curso Superior 

Você apresenta alguma necessidade educacional específica?                 [    ] sim                  [    ] não   

Em caso positivo especifique: ____________________________________________________________________   

Em qual modalidade do Programa de Assistência Estudantil gostaria de se inscrever?    [  ]Auxílio Moradia                   

[  ]Auxílio Transporte e/ou Alimentação             [  ] Auxílio Material Didático-Pedagógico       

DADOS DA FAMÍLIA (Relacione abaixo as pessoas que moram em sua casa incluindo você): 

Nome Parentesco Idade Ocupação Renda Bruta 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Foto 

3x 4 cm 



 
 
 
 

 
 

Dados Bancários do Aluno: Nome do Banco_________________________________________________________ 

Número da Agência__________________ Número da Conta:___________________________________________ 

A casa em que sua família reside é: Emprestada/Cedida [   ]          Alugada[  ]               Própria[  ]      Financiada[  ] 

Caso seja alugada, qual o valor do aluguel? R$ ___________A moradia se localiza: Área rural [   ]  Área urbana[  ] 

Qual o tipo de abastecimento de água?  [  ] Rede geral   [  ] Poço   [  ]  Fonte  

Características da moradia: Alvenaria (tijolo)[  ]    Madeira[  ]    Mista[  ]   Número de cômodos:_______ 

Infraestrutura da moradia: [  ]Energia elétrica  [  ]Telefone   [  ]Rádio    [  ]Televisão     [   ]Computador    [  ]Internet    

[  ]Geladeira   [  ]Ventilador   [  ]Rádio    [  ]Lavadora de roupa     [  ]Liquidificador      [   ]Moto    [  ]Automóvel    

Transporte utilizado para chegar a escola: [  ]Ônibus    [  ]Automóvel [  ] Moto  [  ]Bicicleta    [   ]A pé    

Alguma das pessoas que reside com você apresenta algum tipo de limitação?  [    ]não     [   ]sim.  

Em caso positivo especifique: ___________________________________________________________________   

Alguma das pessoas que reside com você apresenta problemas de saúde?       [   ] Não      [   ] Sim. 

Em caso positivo especifique:  ____________________________________________________________________ 

Gasta com tratamento médico?    [   ]Sim     [   ]Não   Se sim, qual o gasto mensal? R$____________________ 

Se achar necessário, esclareça algo mais sobre você ou sua família:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Declaro sob as penas da lei, que as informações fornecidas neste questionário são a expressão da verdade. 

 

Caraguatatuba,______de__________________de _______. 

 

 

 

 

____________________________________    __________________________________  

 Assinatura do Responsável (menor 18 anos)                                                                         Assinatura do Aluno 


