GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE OSASCO

Circular n.º 119/2020 – GAB
Osasco, 14 de abril de 2020.
Prezados (as) Srs.(as) Diretores (as) de Escola

Assunto: Programa Merenda em Casa – Intensificação das Ações para Atendimento dos
Beneficiários.

Em videoconferência realizada agora no início da noite, foi passado a porcentagem de
recebimento do benefício pelas famílias dos alunos. Em Osasco, em dados atualizados agora a
tarde, apenas 32% dessas famílias efetivamente receberam. Dos 10.665 alunos, apenas 3.437
receberam.
Foi acrescentado ao relatório na SED as informações se a família recebeu ou não o benefício.
Questionado sobre o baixo recebimento, passei as dificuldades encontradas por nós no dia de
hoje, principalmente sobre os telefones nos cadastros dos alunos, mas também as estratégias que
estamos utilizando como cartazes, redes sociais, contatos telefônicos etc.
Foi solicitado pela Equipe Central que aumentemos significativamente esses recebimentos.
Dessa forma, foi determinado pela SEDUC, a partir de amanhã (14/04), priorizar a busca ativa:
Intensificando e insistindo os contatos telefônicos;
* De posse das novas informações na SED, se necessário, entrando em contato novamente com a
família para que ela realize os procedimentos para o recebimento do benefício;
* Na impossibilidade de contato telefônico, indo à residência do aluno.
Atualizando o cadastro desses alunos.
Nesse momento, o Programa Merenda em Casa deve ser priorizado. Devemos mobilizar os
funcionários que considerarmos necessários para tal. A Supervisão de Ensino bem como o CIE
apoiarão às escolas.
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A SEDUC continuará monitorando durante os próximos dias o desempenho de todas as
escolas jurisdicionadas a esta Diretoria. Porém, acredito que temos o dever de proporcionar a
todas essas famílias a possibilidade de um reforço a mais em sua renda nesse período tão
conturbado que estamos vivendo.
Conto com o profissionalismo e empenho de todos.
Cordialmente,

William Ruotti
Dirigente Regional de Ensino
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