
 
 
 
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTUDANTE 

 
NOME DO(A) ESTUDANTE-______________________________________________________TURMA: _________ 
NOME SOCIAL, se houver:  ____________________________________Gênero: ___________________________ 
IDENTIDADE:_____________________________ CPF- ___________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____ 
 
NOME DO PAI DO(A) ESTUDANTE-________________________________________________________________ 
É  vivo? (   ) sim  (   ) não //  Trabalha? (   ) sim   (   )não 
Profissão:______________________________Local de trabalho:__________________________________________ 
 
NOME DA MÃE DO(A) ESTUDANTE-_______________________________________________________________ 
É  viva? (   ) sim  (   ) não //  Trabalha? (   ) sim   (   )não 
Profissão:______________________________Local de trabalho:__________________________________________ 

 
Responsável legal pelo (a) estudante – (   ) pai (   ) mãe  (   ) outro 

Só preeencher quando o responsável legal pelo(a) estudante NÃO for o pai ou a mãe: 
 
NOME  DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL PELO(A) ESTUDANTE-__________________________________________ 
Vínculo com o/a estudante: ___________________Trabalha? (   ) sim   (   ) não 
Profissão:______________________________Local de trabalho:__________________________________________ 
 
I- Telefones fixos residenciais: 
- Da casa em que mora: _________________________________________________________________ 
- Da casa de parentes e/ou conhecidos (escrever além dos telefones, os 
nomes):_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
II- Telefones fixos de locais de trabalho: 
- Escrever além dos telefones, os nomes e identificação dos contatos (pai, mãe, parentes, amigos próximos): 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________III- Telefones móveis: 
- Do(a) estudante:______________________________________________________________________ 
- Dos responsáveis (escrever além dos telefones, os nomes e identificação dos contatos) 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
IV- E-mails do(a) estudante, dos responsáveis e de outros contatos importantes (completar com a identificação 
da pessoa): 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
V- Endereços residenciais importantes: (identificar o(s) dono(s) da residência: 
 
1-Nome: ____________________________________________________________ Identificação:_______________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 
 
2-Nome: ____________________________________________________________ Identificação:_______________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 
 
3-Nome: ____________________________________________________________ Identificação:_______________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 
 

Informações importantes:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



 
 
 

INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES PARA OS SETORES PEDAGÒGICOS 
 
 
NOME DO(A) ESTUDANTE-_____________________________________________TURMA: _________ 
 

 
I- Durante o Ensino Fundamental II o(a) estudante esteve em que escola(s)?Era(m) escola(s) pública(s) ou 
privada(s)?____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
II- A renda familiar é de ____________________________________________ 

 
III- O(a) estudante reside em: 

 
(   ) casa  (    ) apartamento   (    ) outro: __________________________ 
(   ) própria (    ) financiada  (    ) cedida (    ) alugada- valor do aluguel: R$ ________________    
A documentação da Moradia é legalizada? (   ) sim   (   ) não 
É herança de família? (   ) sim   (    ) não 
Com que pessoas mora? ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
IV- A família recebe benefício? 
(   ) não (   ) sim - Preencher em caso afirmativo: 
(   ) Bolsa Família – nº do NIS:___________________  (   ) Bolsa Carioca – valor: R$:_______________   
(   ) Outro – Qual?_________________________    Valor: R$:___________________________ 
 
V- A locomoção do(a) estudante ao colégio é ( ) fácil  (  ) difícil – Descreva:__________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
VI-  O(a) estudante faz alguma atividade fora do colégio? (  ) não (  ) sim 
(Quais?______________________________________________________________________________) 
 
 
VII- O Colégio Pedro II, de acordo com a legislação atual, atende estudante com deficiência - seja ela física, 
visual, auditiva, intelectual- , com transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades, além de 
estudantes cujas necessidades educacionais se originam de transtornos neurocomportamentais ou 
distúrbios de aprendizagem de naturezas diversas. Nesse sentido, é essencial que o responsável sinalize 
essas informações o quanto antes, de forma a proporcionar à(ao) estudante pleno acesso aos espaços 
escolares e aos conteúdos acadêmicos. 

 
O (a) estudante necessita de atendimento específico? (   ) sim  (   ) não 

 
(* Em caso negativo, vá direto ao fim do formulário e assine.) 

 

Marque tantas opções quanto for necessário. 
 
 

1- Apresenta comprometimento visual? (Sim) (Não). Descreva:  
 
_______________________________________________________________________________ 

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não).  
 

2- Apresenta comprometimento motor? (Sim) (Não). Descreva:  
 
_______________________________________________________________________________ 

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 



 
 
 
 
 
3- Apresenta comprometimento auditivo? (Sim) (Não). Descreva:  

 
_______________________________________________________________________________ 

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 
 

4- Apresenta Transtorno do Espectro Autista? (Sim) (Não). Descreva: 
_______________________________________________________________________________  

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 
 

5- Apresenta Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade? (Sim) (Não).  
Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 

 
6- Apresenta Altas Habilidades/superdotação? (Sim) (Não). Descreva a área:  

 
_______________________________________________________________________________ 

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 
 

7- Apresenta outros transtornos? (Sim) (Não). Descreva:  
 
_______________________________________________________________________________ 

Com laudo? (Sim) (Não). Faz acompanhamento periódico? (Sim) (Não). 
 
8- Apresenta algum problema de saúde? (Sim) (Não). Descreva:  

 
_______________________________________________________________________________ 
Faz tratamento/acompanhamento para esse problema? Sim) (Não). Descreva:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________ 
Obs: Ressaltamos que, caso o(a) estudante apresente algum desses comprometimentos ou alguma outra 
questão séria,  é necessário que o responsável informe a escola com a máxima urgência.  
 
 

 
 
Declaro que as informações prestadas no preenchimento desse formulário são a expressão da verdade. 
 
 
 

Niterói, ________ de _______________ de________ 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                                                                                                    Assinatura do(a) responsável legal 


