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Declaração de Apoio Financeiro 
(para o patrocinador QUE MORA no MESMO domicílio.) 

 
Nome(s) da Criança(s):          
  

______________________________________________________ 
 
Nome do Pai/Responsável:  ________________________________________________ 
 
Certifico pela presente que eu, ___________________________ sendo o(a) _________________ 
                                                                                 (Nome completo em letra de forma)                                           (Relação com o pai/responsável) 
 
do pai/responsável acima citado, contribuo com moradia, alimentação e a maioria das despesas de  
 
custo de vida para esta família desde ___________________. 
     Mês e Ano 
Ao assinar abaixo, certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas.  Entendo 
que as autoridades escolares podem exigir verificação a qualquer momento durante o ano e que a 
falsa declaração deliberada pode resultar em retirada do programa e/ou ação judicial de acordo 
com os Estatutos Federais e Estaduais aplicáveis. 
______________________________________ _____________________________________ 
(Nome da pessoa que fornece apoio, em letra de forma)    (Assinatura)   (Data) 
 
______________________________________ _____________________________________ 
(Endereço da pessoa que fornece apoio)     (Telefone) 
 

 
 

Testemunha (se a pessoa que fornece apoio estiver presente):  
 
______________________________________         
(Nome do Funcionário do Head Start em letra de forma)   (Assinatura)   (Data)  
 
 
Tabelião (se a pessoa que fornece apoio NÃO estiver presente): 
 
STATE OF FLORIDA      COUNTY OF      
 
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of _____, 20___, by (name of person making 
statement). 
 

      
(Signature of Notary Public-State of Florida) 
 
      
(Name of Notary Typed, Printed, or Stamped) 

 
Personally Known ____ OR Produced Identification ____ 
 
Type of Identification Produced:       
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