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Supervisor da Unidade
Acompanha o desenvolvimento das atividades
NAP/Dirigente
Valida os documentos no sistema

Comissão escolar
Formada pelo Diretor, Vice-Diretor e GOE da 
unidade escolar
Sistema disponível a partir do dia 04 de agosto

BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO
REDE 2

Unidade escolar

Diretoria de Ensino



PASSO 1

3

Acesse o www.bolsadopovo.sp.gov.br e clique em ENTRAR

http://www.bolsadopovo.sp.gov.br


PASSO 1

4

Possui cadastro? Acesso pelo seu login com CPF e senha

Não possui cadastro? 
Acesse o Manual de 

Cadastro



PASSO 1

5

Confirme seus dados para garantirmos que é você 
fazendo o login

Responda as perguntas com 
atenção! Caso responda errado 
três vezes, o sistema bloqueará 

o login por 24 horas.
Dicas no próximo slide!



PASSO 1 

6

Perguntas com maior incidência de erro:

Número da matrícula: RS sem PV, preenchendo os espaços remanescentes com 
zeros à esquerda - são 16 espaços.
Ex: matrícula 123456, deve preencher 0000000000123456

Código da Unidade Administrativa (UA): preenchimento somente do número, 
sem quaisquer outras informações

Nome da mãe: apenas o primeiro nome



7

Para acessar os documentos dos candidatos, selecione a escola 

PASSO 2 



8

Para acessar os documentos dos candidatos, selecione a escola

PASSO 2 



A Diretoria terá acesso a todos os inscritos na escola, isto é, os mais bem 
ranqueados apresentados para a escola e os demais inscritos

PASSO 3

9



Os etapas da DE são permitidas para os candidatos apresentados para a escola 
e que a escola já enviou a documentação

PASSO 3

10

Para os próximos 
passos, clique em 

“detalhes”



PASSO 4
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No perfil dos candidatos, analise a documentação enviada de acordo 
com a Resolução SEDUC nº 62/2021. 



PASSO 4

12

No perfil dos candidatos, analise a documentação enviada de acordo 
com a Resolução SEDUC nº 62/2021. 

Faça o download dos 
documentos para 

analisá-los



PASSO 5
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No perfil dos candidatos, analise a documentação enviada de acordo 
com a Resolução SEDUC nº 62/2021. Você terá 3 opções:

Aqui você pode 
selecionar aprovar 
ou reprovar cada 
documentação

Aqui você pode 
selecionar aprovar 

ou reprovar a 
inscrição



PASSO 5
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Opção 1 - se os documentos estiverem a contento, valide-os e 
aprove o candidato.

Aqui você pode 
selecionar aprovar a 

documentação

Aqui você pode 
selecionar aprovar

a inscrição



PASSO 5
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Opção 2 - se houver quaisquer erros nos documentos, invalide os documentos 
incorretos e retorne-os para a unidade escolar. É obrigatório justificar a recusa dos 
documentos no campo de observações. Os corretos, devem ser validados.

Nesse caso, a escola terá 
que fazer as adequações 

na documentação e 
reenviar. Aqui você pode 

selecionar reprovar a 
documentação



PASSO 5
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Opção 3 - se houver quaisquer motivo de inelegibilidade para o 
candidato, desqualifique-o. É obrigatório justificar a recusa da inscrição 
no campo de observações.

Nesse caso, a escola poderá:

a) Convocar outro candidato 
entrevistado

b) Se não tiverem mais candidatos 
disponíveis, aguardar o processo 
de vagas remanescentes

Aqui você pode 
selecionar reprovar a 

inscrição



LEMBRE-SE
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Toda ação deve ser confirmada, mas cuidado: você 
não poderá desfazê-la



PASSO 6

18

Se houver a recusa de documento, a unidade escolar pode removê-lo, 
anexar outro arquivo, enviar outro arquivo ou cancelar a inscrição 

TELA DO DIRETOR

Clique aqui caso queira para 
remover o documento

Clique aqui caso queira 
anexar outro documento

Clique aqui caso queira 
cancelar a inscrição

Clique aqui para 
finalizar o envio de 

arquivos



PASSO 7
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Após a UE reenviar a documentação, repita os 
passos descritos nesse Manual



PASSO 8

20

 
Após aprovação da documentação pela DE, a unidade escolar deve 
convocar o candidato para assinatura dos Termos de Compromisso e 
Responsabilidade e enviá-los na Plataforma.

Clique aqui para anexar os 
Termos

TELA DO DIRETOR



MUITO OBRIGADA!


