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Rede nº 549/21 

Data: 18/08/2021 

Assunto: BOLSA DO POVO. 
 

 

Prezados Diretores,  
  
Informamos que a Plataforma Bolsa do Povo está passando por manutenção, de 
forma que é necessário adequarmos as datas anteriormente prevista para as etapas 
do Programa.  
  
Considerando as mudanças no cronograma inicial e a fim de não prejudicar as 
unidades escolares e os benificiários, alinhamos os prazos da Ação Bolsa do Povo 
Educação, conforme segue: 
  

Etapa Data 
prevista 

Data 
atualizada 

Lançamento da plataforma 02/08 04/08 

Tela de envio da documentação (unidades 
escolares) 

16/08 16/08 

Tela de validação da documentação (Diretorias 
de Ensino) 

18/08 20/08 

Formação inicial para os candidatos aprovados A partir de 
16/08 

A partir de 
23/08 

  
A disponibilização do acesso à Plataforma para as Diretorias de Ensino e da 
tela de validação da documentação ocorrerão no dia 20 de agosto, sexta-feira.  
  
A formação inicial para os beneficiários é obrigatória e terá início a partir de 23/08. 
O beneficiário inicia a formação no primeiro dia útil depois de assinar os termos, isto 
é, após: 
(i) a validação da documentação pela DE; 
(ii) envio pela escola dos termos de compromisso e responsabilidade assinados na 
plataforma. 
Assim, os primeiros beneficiários iniciarão a formação no dia 23/08, pois a diretoria 
só poderá validar a documentação a partir do dia 20/08. 
  
A formação deve ser realizada no prazo de uma semana, a contar do primeiro dia útil 
após o envio dos termos, e acontecerá integralmente pelo CMSP. Os beneficiários 
receberão por e-mail seu login e senha no aplicativo. Mais informações sobre a 
formação serão enviadas às escolas e os beneficiários. 
  
  



  
 

                                                                                                     AT-NT2    
Assistência Técnica 

Rua Plínio Pasqui, 217 – Parada Inglesa – CEP: 02244 030 – São Paulo – SP - 11 2209 7300 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 

 

 

 


