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FICHA DE INSCRIÇÃO 
O Programa Bom Aluno tem como alvo bons alunos, estudantes de escolas públicas, que se destacam pelo desempenho e dedicação 
escolar e que querem estudar e progredir academicamente e pessoalmente. As famílias desses jovens devem ser menos favorecidas 
financeiramente, mas muito conscientes da importância do estudo para o crescimento do filho. Os alunos selecionados pelo 
Programa Bom Aluno serão apoiados até o término do Ensino Superior. O compromisso da família é de verificar e acompanhar o 
desempenho escolar e estimular a continuidade dos estudos de seu filho. O aluno será avaliado constantemente e deverá cumprir 
com as exigências do Programa, sob pena de ser desligado do mesmo. 
 
Vagas para 

➢ alunos cursando o 5ª ano em 2018, com idade máxima de 12 anos 

➢ alunos de escola pública de Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Tamarana 
➢ alunos que possuam frequência escolar de 90% no ano 
➢ alunos que possuam média 7,0 em todas as disciplinas, sem histórico de reprovação 
➢ alunos com renda per capita inferior a 1,5 salários mínimos 
➢ alunos com bom comportamento e interesse pelos estudos 

 
 

ABAIXO ESTÁ A LISTA DE DOCUMENTOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA QUE O CANDIDATO PARTICIPE DO PROCESSO SELETIVO. 

 
 
Para não correr o risco de esquecer algum documento, assinale do lado de cada documento que for anexando à ficha. 
 
(   ) Ficha de inscrição completa (9 páginas), preenchida e assinada 
 
➢ Cópia Simples de Documentos Diversos: 

(   ) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou RG do candidato; 
(   ) Cópia do Termo de Guarda ou Tutela, caso o candidato esteja amparado por estes instrumentos;  
(   ) Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis; 
(   ) Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável dos pais do candidato, se for o caso; 
(  ) Cópia da Averbação de Separação/Divórcio ou documento que comprove a ação judicial em curso para estes fins, se for o caso; 
(   ) Cópia da certidão de óbito do cônjuge, se for o caso; 
(   ) Cópia do RG e CPF (ou certidão de nascimento) dos demais integrantes do grupo familiar. 
 
➢ Cópias simples de documentos escolares: 

(   ) Declaração da escola sobre a conduta disciplinar do aluno 
(   ) Fotocópia do histórico escolar do aluno 
(   ) Fotocópia do boletim escolar mais recente do aluno (2018 – 5º ano) 
(   ) Fotocópia do boletim de 2017 (4º ano), completo 
 
➢ Cópia Simples dos Últimos Comprovantes das Despesas Fixas: 

(   ) Água; 
(   ) Energia elétrica; 
(   ) Telefone (fixo e celular); 
(   ) Internet; 
(   ) TV por assinatura; 
(   ) Condomínio; 
(   ) Financiamentos; 
(   ) Empréstimos. 
(   ) IPVA dos automóveis que possuírem 
 
➢ Cópia Simples dos Comprovantes das Despesas com Saúde e Educação de todos os membros do grupo familiar: 

(   ) Plano de saúde; 
(   ) Plano odontológico; 
(   ) Mensalidade de Instituição de Ensino (ensino regular, ensino superior e/ou pós-graduação); 
(   ) Transporte escolar;  
OBS: Caso julgar pertinente, anexar notas fiscais referentes às despesas mensais com medicação de uso contínuo, acompanhado 
das respectivas receitas médicas em nome do usuário. 
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➢ Situação de Moradia: 
(   ) No caso de Imóvel Próprio: enviar cópia do Registro de Imóvel, com o respectivo comprovante de IPTU (ano 2014); 
(   ) No caso de Imóvel Alugado: enviar cópia do Contrato de Locação e do recibo de aluguel; 
(   ) No caso de Imóvel Financiado: enviar cópia do comprovante de pagamento; 
(   ) No caso de Imóvel Cedido: apresentar declaração do respectivo proprietário. 
 
➢ Cópia do Comprovante de Renda:  
(  ) Declaração do Imposto de Renda do último exercício de todos os membros do grupo familiar que são declarantes, conforme 
estabelecido pela legislação do Imposto de Renda; 
(  ) Cópia da carteira de trabalho de todos os integrantes da família (página de identificação, página do último registro e página 
seguinte ao último registro, em branco – Atenção: envie todas as páginas indicadas). 

 
OBS: Todos os membros do grupo familiar que geram renda devem apresentar comprovantes dos rendimentos de acordo com as 
categorias a seguir: 
 
 

(   ) Empregado/Assalariado 
(  ) Cópia dos três últimos holerites, e, no caso de pagamento de comissões e horas extras, 
apresentar cópia dos seis últimos holerites; 

(   ) Empresário, Autônomo, 
Trabalhador Informal, Trabalhador 
Rural ou Profissional Liberal 

(  ) Cópia dos três últimos Pró-labores ou DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção 
de Rendimentos) expedido por profissional de contabilidade habilitado; 

(   ) Aposentado, Pensionista ou 
Beneficiário 

(  ) Cópia do último comprovante de recebimento do benefício que poderá ser obtido no 
site da Previdência Social (INSS): http://www.mpas.gov.br; 

(   ) Desempregado Recebendo 
Seguro Desemprego 

( ) Cópia do último extrato da parcela de seguro-desemprego, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

(   ) Funcionário Público 
(  ) Cópia dos três últimos holerites, e, no caso de pagamento de comissões e horas extras, 
apresentar cópia dos seis últimos holerites; 

(   ) Estagiário 
(  ) Cópia do contrato e/ou termo de compromisso de estágio em vigência indicando o valor 
recebido; 

(   ) Em Situação de Desemprego (   ) Cópia do Termo de Recisão do último Contrato de Trabalho; 

(   ) No caso de Pensão Alimentícia 

( ) Se receber Pensão Alimentícia decorrente de acordo judicial: comprovante de 
recebimento emitido pela Vara da Família ou protocolo do processo em trâmite na justiça;  
( ) Se receber Pensão Alimentícia decorrente de acordo verbal: declaração (conforme 
modelo) atestando esta situação;  

 

 Caso você não tenha algum desses documentos, justifique no espaço abaixo ou no verso da página.  Não analisaremos fichas 
com a documentação incompleta que não tenham justificativa. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
IMPORTANTE 

➢ Não deixe para depois. O número de vagas é limitado. Faça a inscrição do seu filho (a) o mais rápido possível. A inscrição 
não garante que o aluno seja selecionado. 

➢ NÃO aceitaremos inscrições com a documentação incompleta, a não ser que a justificativa seja aceitável.  
➢ INFORMAÇÕES DA FICHA serão pesquisadas pelo Instituto, ou seja, os dados devem ser verdadeiros, pois caso contrário o 

aluno não participa do processo seletivo ou é desligado (caso já tenha sido aprovado nas fases do processo seletivo).  
➢ LOCALIZAÇÃO RÁPIDA - deixe endereço aonde a carta chegue e telefone que dêem recado rapidamente.  
➢ Se a inscrição for aceita, o aluno será chamado primeiro para uma prova escrita de Português e Matemática. 

 
INFORMAÇÕES: (43) 3321-5570 | bomaluno@bomalunolondrina.com.br | www.bomalunolondrina.com.br 

 

INSCRIÇÃO: Enviar pelo CORREIO 
Entre os dias 21/01/2019 e 20/02/2019 

INSTITUTO BOM ALUNO DE LONDRINA 
Rua Michigan, 480 – Jardim Quebec, Londrina- PR CEP:86060-280 
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Autorização para participação no processo seletivo - Após a leitura assine a declaração abaixo.  
  

Eu, ___________________________________________________________________________________, portador do 
documento RG ___________________, CPF ________________________, na qualidade de (    )-Pai  (    )-Mãe  (    )-Tutor 
Legal, declaro para os devidos fins que autorizo o 
menor________________________________________________________________________________  matriculado 
no ____º ano do Ensino Fundamental, a participar do processo seletivo, que irá consistir de sondagem de 
conhecimento, entrevistas, trabalho em grupo e visita domiciliar. Estou ciente que para participar do processo seletivo e 
o ingresso no Programa Bom Aluno o jovem deve estar devidamente matriculado no 6º ano do Ensino Fundamental 
regular em escola pública no ano de 2019; deve ainda tirar boas notas, ser assíduo, disciplinado, interessado nas aulas e 
atender a situação de renda familiar publicada para esse processo seletivo. Caso o aluno não seja selecionado para 
participar do Programa Bom Aluno, a ficha de inscrição e os documentos serão destruídos no término do prazo de dois 
anos. O processo seletivo será conduzido mediante a adoção de critérios estabelecidos pelo Instituto Bom Aluno de 
Londrina, com ajuda de equipe multiprofissional composta por pedagogos, psicólogos e educadores. O referente 
processo terminará com a divulgação dos alunos efetivamente selecionados, sendo certo que não haverá divulgação de 
desempenho dos alunos, classificação dos aprovados ou dos não aprovados, bem como motivos de reprovação.  
  

DECLARAÇÃO  
  
DECLARO que entendi bem as informações contidas nesta ficha e que as mesmas são verdadeiras.  
  
 
 
  

____________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 

_______/_______/_______ 
Data 

 
 

Dados Pessoais  __________________________________________________________________________________ 

  
NOME DO ALUNO:  __________________________________________________________________________________________ 

Sexo: (   )-Masculino  (   )-Feminino | Data Nascimento.:   ____/____/_______  | RG (se houver):  ________________________ 

Endereço:   ____________________________________________________________________________ nº _________ 

Bairro: ____________________________   |  Cidade: ___________________  |  CEP: ________________  |  UF: _______   

Tel Residencial: (__) _______________ | Tel Comercial: (__) ______________ | Falar com: __________________________ 

Celular 1: (__) _____________ | Falar com: ______________ | Celular 2: (__) _____________ | Falar com: _____________ 

Tel Recado: (__) ________________ | Falar com: __________________________________________________________  

Whatsapp (falar com): ___________________________________________________________________________ 

Nome da mãe, pai ou do responsável:   ____________________________________________________________________ 

Ponto de REFERÊNCIA da moradia: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Se no seu endereço a correspondência não chega, coloque um outro endereço onde possamos enviar a carta: (Atenção: Só 

preencher se no seu endereço residencial o correio não entrega cartas) | Endereço: ___________________________________ 

_____________________ | Bairro: _________________ | Cidade: ________________ | CEP: ____________ | UF: _____  

 
 

mailto:bomaluno@bomalunolondrina.com.br
http://www.bomalunolondrina.com.br/


 

INSTITUTO BOM ALUNO DE LONDRINA - Telefone: (43) 3321-5570 | E-mail: bomaluno@bomalunolondrina.com.br 
Site: www.bomalunolondrina.com.br |Facebook: Instituto Bom Aluno de Londrina | Instagram: bomalunolondrina 

4 

  

Dados Escolares do Aluno referentes ao ano de 2019 

ESCOLARIDADE DO ALUNO: matriculado no 6º ANO em 2019 | Turma: _______ | Turno:   (    )-manhã       (    )-tarde 

Escola Atual: _______________________________________________________________________________________ 

  

Dados Escolares dos Pais __________________________________________________________________________ 

Nome do Pai:  _________________________________  
Escolaridade: 
(  ) nenhuma  
(  ) Primeiro Grau incompleto  
(  ) Primeiro Grau completo  
(  ) Segundo Grau incompleto   
(  ) Segundo Grau completo  
(  ) Curso Técnico: ______________________________ 
(  ) Superior incompleto: curso ____________________  
(  ) Superior completo: curso  _____________________ 
Estuda Atualmente:  (   )-Sim   (    )-Não    
Curso: ______________  Onde:___________________ 

Nome da Mãe:  _________________________________  
Escolaridade: 
(  ) nenhuma  
(  ) Primeiro Grau incompleto  
(  ) Primeiro Grau completo  
(  ) Segundo Grau incompleto   
(  ) Segundo Grau completo  
(  ) Curso Técnico: ______________________________ 
(  ) Superior incompleto: curso ____________________  
(  ) Superior completo: curso  _____________________ 
Estuda Atualmente:  (   )-Sim   (    )-Não    
Curso: ______________  Onde:___________________ 

 
 

Dados Familiares  ________________________________________________________________________________ 

Estado Civil dos pais: 

(  )-Casados |  (  )-Amigados  |  (  )-Desquitados  |  (  )-Separados  |  (  )-Solteiros  |  (  )-Viúvo(a)  |  (  )-Outro: __________ 

O aluno reside com: (   )-Pais   |   Um dos pais: (   )-Pai  (   )-Mãe   |   (   )-Avós  |  (   )-Tios  |  (   )-Outros: _____________ 

N°. de filhos: _______ (incluir o candidato) | N°. total de pessoas residentes na casa: _______ (pais, filhos, parentes, agregados, etc.) 

 

Dados das pessoas que residem na casa  - Obs: INCLUIR O CANDIDATO (use o verso se necessário): 

1) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       

2) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    |    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       

3) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    |    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       

4) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    |    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       

5) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    |    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       

6) Nome: _____________________________________________________________ | Parentesco: ________________ 

Idade: ______    |    Escolaridade: ___________________    |    Estuda: (   )-sim   (   )-não    |    Trabalha: (   )-sim   (   )-não 

Curso:________________________________ | Instituição: ____________________________________  | Bolsista: (   )-sim   (   )-não       
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Renda Familiar  __________________________________________________________________________________ 

 Lembre-se que os dados, inclusive os relativos à renda familiar, serão verificados. É muito importante 
expor a verdade em todos os aspectos! 
 

TOTAL DA RENDA BRUTA DA FAMÍLIA: R$ _____________________ 

(Soma de todos os rendimentos brutos recebidos pela família) 

 

 

1) PAI: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda) 

(    )-Empregado/Contratado        (    )-Dono ou sócio de empresa       (    )-Autônomo: trabalha em casa, por conta, ou sem local fixo 

 

Salário: R$______________ 
Profissão: __________________________ Local de Trabalho: ___________________ 

_______________________________ Descreva o que ele faz: __________________ 

__________________________________ Há quanto tempo? __________________ 

Endereço do local de trabalho: __________________________________________________________________________ 

Recebe, mesmo que eventualmente, alguma remuneração ou comissão por fora do salário, plano de distribuição de 

lucros/resultados, ou faz bico? (  )-Não   (  )-Sim, valor: R$_____________ Se faz bicos, descreva a atividade: ____________________ 

 Valor do Benefício ________________________ 

(    ) Aposentado     Exerce alguma atividade remunerada? (  )-Sim   (  )-Não 

 Se trabalha, qual a função? _______________________ Rendimento: R$ _____________ 

(    ) Afastado pelo INSS (Valor do Benefício) R$______________________ 

(    ) Desempregado (Atualmente está recebendo Seguro Desemprego?)   (  )-Não     (  )-Sim          Valor R$____________ 

 

 

2) MÃE: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda) 

(    )-Empregada/Contratada        (    )-Dona ou sócia de empresa       (    )-Autônoma: trabalha em casa, por conta, ou sem local fixo 

 

Salário: R$______________ 
Profissão: __________________________ Local de Trabalho: ___________________ 

_______________________________ Descreva o que ela faz: __________________ 

__________________________________ Há quanto tempo? __________________ 

Endereço do local de trabalho: __________________________________________________________________________ 

Recebe, mesmo que eventualmente, alguma remuneração ou comissão por fora do salário, plano de distribuição de 

lucros/resultados, ou faz bico? (  )-Não   (  )-Sim, valor: R$_____________ Se faz bicos, descreva a atividade: ____________________ 

 Valor do Benefício ________________________ 

(    ) Aposentada     Exerce alguma atividade remunerada? (  )-Sim   (  )-Não 

 Se trabalha, qual a função? _______________________ Rendimento: R$ _____________ 

(    ) Afastada pelo INSS (Valor do Benefício) R$______________________ 

(    ) Desempregada (Atualmente está recebendo Seguro Desemprego?)   (  )-Não     (  )-Sim          Valor R$____________ 
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OUTRAS PESSOAS QUE MORAM NA CASA E POSSUEM RENDA (use o verso se necessário): 
 
3) NOME:_________________________________________________________________________________ 

(    )-Empregado/Contratado        (    )-Dono ou sócio de empresa       (    )-Autônomo: trabalha em casa, por conta, ou sem local fixo 

 

Salário: R$______________ 
Profissão: __________________________ Local de Trabalho: ___________________ 

_______________________________ Descreva o que ele faz: __________________ 

__________________________________ Há quanto tempo? __________________ 

Endereço do local de trabalho: __________________________________________________________________________ 

Recebe, mesmo que eventualmente, alguma remuneração ou comissão por fora do salário, plano de distribuição de 

lucros/resultados, ou faz bico? (  )-Não   (  )-Sim, valor: R$_____________ Se faz bicos, descreva a atividade: ____________________ 

 Valor do Benefício ________________________ 

(    ) Aposentado     Exerce alguma atividade remunerada? (  )-Sim   (  )-Não 

 Se trabalha, qual a função? _______________________ Rendimento: R$ _____________ 

(    ) Afastado pelo INSS (Valor do Benefício) R$______________________ 

(    ) Desempregado (Atualmente está recebendo Seguro Desemprego?)   (  )-Não     (  )-Sim          Valor R$____________ 

 

4) NOME:_________________________________________________________________________________ 

(    )-Empregado/Contratado        (    )-Dono ou sócio de empresa       (    )-Autônomo: trabalha em casa, por conta, ou sem local fixo 

 

Salário: R$______________ 
Profissão: __________________________ Local de Trabalho: ___________________ 

_______________________________ Descreva o que ele faz: __________________ 

__________________________________ Há quanto tempo? __________________ 

Endereço do local de trabalho: __________________________________________________________________________ 

Recebe, mesmo que eventualmente, alguma remuneração ou comissão por fora do salário, plano de distribuição de 

lucros/resultados, ou faz bico? (  )-Não   (  )-Sim, valor: R$_____________ Se faz bicos, descreva a atividade: ____________________ 

 Valor do Benefício ________________________ 

(    ) Aposentado     Exerce alguma atividade remunerada? (  )-Sim   (  )-Não 

 Se trabalha, qual a função? _______________________ Rendimento: R$ _____________ 

(    ) Afastado pelo INSS (Valor do Benefício) R$______________________ 

(    ) Desempregado (Atualmente está recebendo Seguro Desemprego?)   (  )-Não     (  )-Sim          Valor R$____________ 

 
Outras Rendas (além do salário) ______________________________________________________________________ 

 Lembre-se de acrescentar todas as rendas da família! 
 

A Família Possui Outros Tipos de Renda? (   )-SIM      (   )-NÃO    - Especifique de onde vem a renda 

 

(   ) Recebe Aluguel R$ _____________________________ (   ) Confecciona Artesanato R$ ______________________ 

(   ) Rendimento de Poupança R$ _____________________ (   ) Bolsa Família R$ _______________________________  

(   ) Ajuda de Parentes R$ ___________________________ (   ) Outros:  Qual(is)? ______________________________ 

(   ) Recebe Pensão Alimentícia R$ ____________________ R$ _____________________________________________ 
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Declaração de Bens (use o verso se necessário) __________________________________________________ 
 

➢ AUTOMÓVEIS 

CARRO: (   )-NÃO  (   )-SIM   Quantos? _____ 

1) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

2) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

 
MOTO: (   )-NÃO  (   )-SIM Quantas? _____ 

1) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

2) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

 
OUTROS (Caminhão, Van, etc.): (   )-NÃO  (   )-SIM Quantos? _____ 

1) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

2) Modelo: ______________________ Ano: ___________ 

 (   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______  Valor 

parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ____ 

Valor de mercado total do veículo R$_______________ 

 
 
➢ MORADIA: 

(  )-Própria/Quitada       (  )-Emprestada      (  )-Alugada R$_________________       (  )-Financiada/prestação R$ ________________ 

Valor de mercado do imóvel: R$__________________                           Descrição:    (  )-Madeira      (  )-Alvenaria      (  )-Mista 

Qual a metragem?____________ m²  |  Nº de cômodos: _______  |  Se a casa for emprestada, escreva aqui quem a emprestou, 

por quanto tempo, relação de parentesco com o proprietário  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
➢ OUTROS IMÓVEIS (casa, terreno e outros) (   )-NÃO    (   )-SIM  Quantos? _____ 

1) Descrição: _____________ Local: _______________________ 

__________________________________________________ 

(   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______   

Valor parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ________ 

Valor de mercado do imóvel R$_______________  

Recebe aluguel do imóvel? (   )-NÃO   (   )-SIM  Quanto? _______ 

2) Descrição: _____________ Local: ______________________ 

__________________________________________________ 

(   )-Quitado (   )-Financiado: Nº de parcelas: ______   

Valor parcela: R$____________ Nº Parcelas pagas: ________ 

Valor de mercado do imóvel R$_______________ 

Recebe aluguel do imóvel? (   )-NÃO   (   )-SIM  Quanto? _______ 

 
 
➢ Valor pago na última conta de luz: R$___________ Essa energia é dividida com outra(s) família(s)? (   )-NÃO    (   )-SIM   

Caso afirmativo, qual o valor da conta que você paga? R$___________ 

➢ Eletrodomésticos (assinale quantos itens tem em casa): 
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TV de Plasma/LCD/LED 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

Computador 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

DVD 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

Iphone 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

 Tablet 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

Notebook 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

Impressora 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

Smartphone 

(0) (1) (2) (3) Mais? ___ 

 
História da Família _______________________________________________________________________________ 

 Conte-nos um pouco a respeito da história da sua família 
 

Em relação a empregos: 

Quais foram os empregos que o pai do aluno já teve: 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

 

Quais foram os empregos que a mãe do aluno já teve: 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 

Empresa: _________________________________ Cargo: _______________________ Do mês/ano: _______ Até mês/ano: _______ 
 
 

Em relação à condição Financeira Passada: 

A condição financeira da família já foi melhor no passado? Qual era a renda mensal da família nesta ocasião (em salários mínimos): 

(  ) menos de 1 sal. Mínimo    (  ) Entre 1 e 2 sal. Mínimos   (  ) Entre 2 e 3 sal. Mínimos   (  ) Entre 3 e 4 sal. Mínimos 

(  ) Entre 4 e 5 sal. Mínimos   (  ) Entre 5 e 6 sal. Mínimos    (  ) Entre 6 e 7sal. Mínimos   (  ) Mais de 7 sal. Mínimos 
 
 

Em relação à escola: 

No passado, as crianças da casa puderam estudar em colégio particular? (  ) Sim (  ) Não 

Quando?______________Em qual colégio?______________________________________________ Até que série?______________ 

Quando?______________Em qual colégio?______________________________________________ Até que série?______________ 
 
  
Quanto a Bens: 

A Família já teve carro no passado? (  ) Sim (  ) Não 

Quando?_____________________ Que Modelo de carro?_____________________________________ Ano do carro:____________ 

A Família já possuiu casa própria? (  ) Sim (  ) Não 

Quando?_____________________ Qual a metragem?__________________________ Descrição: (  ) Madeira (  ) Alvenaria (  ) Mista 

A Família já possuiu outros imóveis no passado? (  ) Sim (  ) Não 

Quando?_____________ Tipo de imóvel?_____________________________ Descrição: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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IMPORTANTE______________________________________________________________________________ 

 Se há algo que você gostaria de nos comunicar, mas que não foi contemplado nesta ficha de inscrição, ou mesmo 
justificar algo dos dados apresentados, por favor, escreva no espaço abaixo. Para nós é muito importante o maior 
número de dados possíveis sobre o aluno e a família. 
 

Espaço reservado aos Pais ou Responsáveis para outros esclarecimentos 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para facilitar o trabalho de lançamento dos dados dessa ficha de inscrição nos nossos computadores, solicitamos que 

envie essa inscrição, devidamente preenchida e com todos os documentos solicitados, o mais rápido possível. ENVIE 

PELO CORREIO, não se esquecendo de colocar o CEP. NÃO É PRECISO ENVIAR POR SEDEX OU CARTA REGISTRADA. 

Releia com bastante atenção e verifique se colocou todas as informações pedidas, assinou a autorização da página 3 e 

anexou o xerox de todos os documentos (não devolveremos estes documentos após a seleção).  Os alunos cujas 

inscrições forem aceitas serão convocados para a avaliação de conhecimento através do site 

www.bomalunolondrina.com.br, com informações sobre o dia, hora e local da prova. A prova constará de questões de 

português, matemática e redação (conteúdo a ser divulgado após a convocação dos candidatos). A matéria é a da 

escola, não havendo necessidade de nenhum estudo específico. 

Caso haja mudança de endereço ou telefone, após o envio desta ficha, favor nos avisar pelo telefone 3321-5570.  

mailto:bomaluno@bomalunolondrina.com.br
http://www.bomalunolondrina.com.br/
http://www.bomalunolondrina.com.br/

