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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Dirigente de Ensino 

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 197 

Data: 06/05/2020 

Assunto: Relatório do programa Merenda em Casa para todos aqueles que ainda não foram pagos, mas já se 

cadastraram no aplicativo.  
 

COMUNICADO EXTERNO SAGESP/SAINTER nº 81 /2020 

   
 
Prezados Dirigentes, Diretores de CIE, Diretores e Vice-Diretores de Escolas, 
  
Como vocês podem acompanhar pelo relatório do programa Merenda em Casa, conseguimos apoiar quase todos os 
beneficiários do programa a ter acesso ao auxílio alimentação. Para conseguir chegar naqueles que ainda não 
conseguiram, incluímos no relatório o telefone atualizado de contato daqueles que já criaram uma conta no PicPay, 
mas não concluíram a validação. 
  
Solicitamos que realizem a ligação no telefone apontando no relatório do programa para todos aqueles que ainda não 
foram pagos, mas já se cadastram no aplicativo. 
  
Lembramos também que no caso de alunos beneficiários do Bolsa Família e/ou estão no CadUnico como extrema 
pobreza, porém o nome não consta na lista do programa Merenda em Casa, o a escola deve  verificar se o aluno possui 
matrícula ativa na rede estadual e enviar para sua DE solicitação de inscrição do benefício, com envio em formato 
digital do documento que comprove que o responsável que solicita o benefício é responsável pelo aluno e inserir o 
documento que comprove que o responsável recebe o programa Bolsa Família ou está cadastrado no Cad. Único em 
situação de extrema pobreza em data anterior a 20/03/2020. 
  
Vamos juntos fazer esse último esforço para apoiar as famílias que mais precisam e que ainda estão com dificuldades 
para ter acesso ao benefício. 
  
Continuaremos ligando para as famílias e à disposição das DEs para tirar dúvidas e apoiar onde for necessário. 
  
Informamos que é de extrema  importância compartilhar esse comunicado com seus diretores e vice diretores. 
  

Agradecemos novamente o apoio de todos nesse processo.  
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