
 PROGRAMA ANJO DA GUARDA

FICHA DE INSCRIÇÃO – APADRINHAMENTO AFETIVO

IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                         

01-Nome: 

1__________________________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________________________

02-Estado Civil:_____________________________________________________________________________ 

03-Idade:                   1__________________________________    2___________________________________

04-Profissão:             1__________________________________    2___________________________________

05-Escolaridade:      1__________________________________    2___________________________________

06-Renda Familiar:__________________________________________________________________________

07-Religião:               1__________________________________    2___________________________________

08-Endereço Residencial:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

09-Tem Plano de Saúde, qual? _________________________________________________________________

10-Telefones para contato: 1______________________________    2__________________________________

11-e-mail: 1__________________________________    2___________________________________

12-Endereço Comercial: 

1__________________________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________________________

RESIDÊNCIA                                                                                                                                                                 

13-Residência: (  ) Própria (  ) Alugada (  ) Financiada (  ) Cedida

14-Número de cômodos: ____________________________ Número de quartos: ________________________

15-Onde e com quem vai dormir a criança/ adolescente?___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

16-Composição familiar: _____________________________________________________________________



17-Identificação das pessoas da família:

Nome Idade/Data de nascimento Grau de parentesco

MOTIVAÇÃO PARA  APADRINHAMENTO                                                                                                            

18- Por que decidiu participar do PROGRAMA ANJO DA GUARDA?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

19-Há  consenso  familiar  nessa  decisão  de  apadrinhar  uma  criança  ou  adolescente  em  acolhimento

institucional? 

(   )Sim               (   )Não

20-Quem vai cuidar do(a) afilhado(a) durante os horários em que o(a) padrinho(a) estiver trabalhando ou

com outro compromisso? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

21-Existe algum planejamento familiar de atividades de lazer a serem oferecidas a essa criança/adolescente,

durante o período em que ele estiver com a sua família?

(   ) Sim (   ) Não    Descreva:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 PERFIL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE                                                                                                               .

22-Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino (  ) Sem preferência

23-Faixa etária: _____________________________________________________________________________

24-Raça: (  )Branca (  ) Negra (  ) Parda (  )Indígena (  ) Sem preferência

25-Aceita grupo de irmãos? (   ) Sim (   ) Não          Quantos? ________________________________________



26-Aceita criança/adolescente com necessidade especial?

(   ) Sim      (   ) Não        Especifique: ______________________________________________________________

27- Aceita criança/adolescente com história de violência familiar e/ou abuso sexual?

(   ) Sim              (   ) Não

 OBJETIVO DO APADRINHAMENTO                                                                                                                     

28- A proposta de apadrinhamento é:

(    )  Oferecer  momentos  de  convivência  familiar  e  lazer  à  criança/adolescente somente  por  um  período

determinado (festividades, férias escolares, natal/ano novo)

(   ) Oferecer momentos de convivência familiar e lazer, sem tempo determinado e com possibilidade de futura 

guarda da criança/adolescente.

(   ) Oferecer momentos de convivência familiar e lazer, sem tempo determinado e sem pretensão de futura 

guarda/adoção da criança/adolescente.

29 – No caso do apadrinhamento afetivo sem pretensão de futura guarda:

(   ) Possui disponibilidade para oferecer momentos de lazer fora da instituição para adolescentes acolhidos.

(   ) Possui disponibilidade para a continuidade do apadrinhamento caso a criança/adolescente retorne para a

sua família de origem.

30 – Está inscrito(a) no Cadastro Nacional de Adoção?

(  ) Sim                  (  ) Não

31 –Está inscrito no Sistema Nacional de Adoção?  (  ) Sim (  ) Não

32- OBSERVAÇÕES:

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Goiânia,        /        /                                                           

       __________________________________

                                                                             Assinatura do interessado


