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RENOVAÇÃO DA FICHA CADASTAL DAS CRIANÇAS - PROJETO BEM 

CUIDAR –IFMT/CAMPUS VÁRZEA GRANDE 

 
DADOS DA CRIANÇA 

Nome da criança.........................................................................................................      

Nascido: ......../......./...... Idade: ................... 

Endereço: ................................................................................................................... 

Complemento: ............................................................................................................  

Cidade: ................................CEP............................... 

Tel. Celular: .................................................. 

Tel. Celular: ...................................................  

Nome da escola em que a criança estuda: ..................................................................... 

Em caso Urgência chamar: .......................................  

 

Da última inscrição a atual, em relação ao quadro de SAÚDE a criança teve alguma alteração 

em relação a: 

Peso da criança (Kg):________________ 

Alérgico a algum medicamento?  

( ) Não ( ) Sim, Qual? _______________________ 

Alérgico a algum alimento?  

( ) Não ( ) Sim, Qual? ____________________________ 

Atualmente faz uso de remédios?  

( ) Não ( ) Sim, Qual?_______________________ 

Apresenta alguma doença crônica?  

( ) Não ( ) Sim, Qual?__________________________ 

Usa óculos?  

( ) Não ( ) Sim, Motivo?_____________________________________________ 

Tem hipertensão? ( ) Não ( ) Sim 

 

Da última inscrição a atual, em relação ao quadro de DOENÇAS CONTAGIOSAS a criança 

teve alguma alteração? 

( ) caxumba ( ) sarampo ( ) rubéola ( ) catapora ( ) escarlatina ( ) coqueluche  

( ) outras:_______________________________________________ 

Epilético? ( ) Não ( ) Sim 

Em caso afirmativo, está em tratamento? ( ) Não ( ) Sim 

É hemofílico? ( ) Não ( ) Sim 

É deficiente visual? ( ) Não ( ) Sim 

É deficiente físico? ( ) Não ( ) Sim 

É diabético? ( ) Não ( ) Sim 

Em caso afirmativo, está em tratamento? ( ) Não ( ) Sim 

É asmático? ( ) Não ( ) Sim 
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A criança possui alguma necessidade especial? ( ) Não ( ) Sim 

Qual?__________________________________________________________ 

A criança possui algum plano de saúde? ( ) Não ( ) Sim 

Qual?____________________________ 

 

Fale um pouco sobre as mudanças recentes que observou no seu filho (como o que ele gosta 

de fazer, se continua tímido ou extrovertido, se continua ou superou algum medo, ou na 

forma como ele se relaciona com outras crianças):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE/COMPROMISSO DOS RESPONSÁVEIS DA 

CRIANÇA 

Eu, ............................................................................................................. estudante do 

curso ..........................................., com matrícula n.º ................vem por meio deste documento 

declarar que sou responsável legal de (nome da criança)....................................................., venho 

solicitar RENOVAÇÃO da inscrição no PROJETO BEM CUIDAR, assumindo minhas 

responsabilidades, ciente de que minha/meu filha/filho está sobre os cuidados de voluntários 

inseridos no projeto, e que estes em nenhuma hipótese será responsabilizado por eventuais 

acidentes – tais como, machucados, arranhões, etc. decorrentes da prática de brincadeiras e/ou 

atividades infantis e outros. Se ocorrer algum incidente estou ciente de que a/o 

voluntária/voluntário irá comunicar imediatamente o fato ao responsável que deverá providenciar 

os cuidados necessários. 

É dever dos pais ou responsáveis informar a coordenação sobre eventuais problemas de saúde 

física, mental e/ou emocional, ou a não permanência no projeto. Os brinquedos e demais itens 

utilizados em sala não poderão ser retirados da sala da brinquedoteca.  

 

Várzea Grande, ___, de _____de 2019.  

 

_____________________________ 

Assinatura da/do responsável 

CPF n.: _______________ 


