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Bolsa do Povo Educação – Ação Estudantes

Senhores Gestores,
A manifestação de interesse para o Bolsa do Povo Educação – Ação
Estudantes, permanecerá aberta e a quantidade de parcelas, será condicionada ao
momento de ingresso do estudante no programa.
As regras de funcionamento seguem abaixo:
a)

Estudantes que manifestaram interesse e assinaram o Termo de
Responsabilidade até o dia 17/09 terão o seguinte cronograma de
pagamentos:

1. R$ 100,00 ainda em outubro, desde que compareçam presencialmente na escola
pelo menos 1 vez até o dia 30/09 e tenha esse registro no Diário de Classe Digital.
2. R$ 200,00 em novembro, desde que cumpra as condicionalidades do bimestre
(entre 22/09 e 08/10), que são:
2.1. Manter a frequência escolar acima de 80%;
2.2. Realizar pelo menos 02 horas diárias de atividades complementares no
aplicativo do CMSP (Total: 26 horas);
2.3. Participar de pelo menos avaliação de aprendizagem (AAP3 ou SD4);
2.4. Realizar atividades preparatórias para o ENEM no app do CMSP (apenas
alunos da 3ª série do EM);
3. R$ 200 em janeiro, desde que cumpra as condicionalidades do bimestre (entre
09/10 e 23/12), que são:
3.1 Manter a frequência escolar acima de 80%;
3.2 Realizar pelo menos 02 horas diárias de atividades complementares no app
do CMSP;
3.3 Participar de pelo menos uma atividade ou avaliação de aprendizagem na
Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo, através da plataforma
São Paulo, a cada bimestre;
3.4 Realizar atividades preparatórias para o ENEM no app do CMSP (apenas
alunos da 3ª série do EM).
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b. Estudantes

que

manifestaram

interesse

e

assinaram

o

Termo

de

Responsabilidade entre o dia 18/09 e 17/11 terão o seguinte cronograma de
pagamentos:
1. R$ 100,00 em dezembro, desde que compareça presencialmente na escola
pelo menos 1 vez até o dia 30/11 e tenha esse registro no Diário de Classe
Digital.
2. R$ 200,00 em janeiro, desde que cumpra as condicionalidades do bimestre
(entre 09/10 e 23/12), que são:
2.1. Manter a frequência escolar acima de 80%;
2.2. Realizar pelo menos 02 horas diárias de atividades complementares no
aplicativo do CMSP;
2.3 Participar de pelo menos uma atividade ou avaliação de aprendizagem na
Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo, através da
plataforma São Paulo, no bimestre;
2.4. Realizar atividades preparatórias para o ENEM no app do CMSP (apenas
alunos da 3ª série do EM).

As inscrições cujo Termo de Responsabilidade não foi assinado serão
desconsideradas. Estudantes que manifestaram interesse até o dia 17/09, mas ainda
não realizaram a assinatura do Termo de Responsabilidade, devem fazê-lo até o dia
24/09.
Haverá a possibilidade de entrada no Programa em 2022. O recurso continuará
limitado a R$ 1.000 por ano letivo e o público alvo permanece o mesmo.
Público-alvo: estudantes da rede estadual de Ensino de São Paulo,
prioritariamente Ensino Médio (1.ª, 2.ª, 3.ª séries). Estudantes de 9.º ano e EJA
também podem ser contemplados se houver vagas remanescentes.
Todos os estudantes devem estar inscritos no CADÚNICO como pobreza ou
extrema pobreza.
Links Úteis:
FAQ:https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6
AJooAG9KpEB4/edit?usp=sharing
Site para manifestar interesse: www.bolsadopovo.sp.gov.br
Tutorial de Inscrição: https://www.youtube.com/watch?v=hr1Fp00F7js
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Live

31/08

(Apresentação

do

Programa):

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23437&id=0
Live 09/09: https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23741&id=0
Live 13/09: https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23940&id=0
Live 16/09: https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23939&id=0
Para dúvidas ou dificuldades técnicas, abra uma ocorrência em nosso Portal de
Atendimento: https://atendimento.educacao.sp.gov.br/

Lembramos que a ocorrência deve conter, necessariamente:
➢ RA do estudante
➢ Nome completo do estudante
➢ CPF do estudante e de seu responsável
➢ Descrição do caso ocorrido

Assunto da Ocorrência: Bolsa do Povo
Categoria: Bolsa do Povo
Subcategoria: Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes.
Tutorial

Portal

de

Atendimento:

https://drive.google.com/file/d/1IoCdPH14Wybnn5jrkR6x75r__fjtZkQ/view?usp=sharing

Para simplificar a comunicação e adiantar eventuais dúvidas, criamos dois
documentos de perguntas frequentes (FAQ):
✓ Beneficiários - Bolsa do Povo - perguntas frequentes (link)
✓ Escolas e DEs - Bolsa do Povo - perguntas frequentes (link)

Esses documentos serão atualizados de acordo com os questionamentos que
recebemos, bem como com novas funcionalidades e correções na Plataforma Bolsa
do Povo Educação.

Inconsistências na Plataforma
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Além dos FAQ, fizemos uma listagem de algumas inconsistências detectadas
na Plataforma, disponível neste link, que também será atualizado em função das
correções e de novas instabilidades que surgirem.
Foram corrigidas algumas instabilidades, conforme segue:
1. Bloqueio de aprovação de candidatos em número inferior à quantidade de
vagas disponíveis;
2. Impossibilidade de envio dos Termos de Compromisso e Responsabilidade
após reprovação de alguma documentação pela Diretoria de Ensino;
3. Impossibilidade de exclusão de um arquivo após reprovação da Diretoria de
Ensino.
A equipe técnica está trabalhando para corrigir os demais erros contidos no
documento. Sempre que uma inconsistência for corrigida, o documento será
atualizado.

Recebimento do benefício

Para o recebimento e utilização do benefício, seguem orientações.
Anteriormente, a disponibilização e uso benefício estava atrelado, única e
exclusivamente, ao recebimento do cartão, que será enviado ao endereço de todos
os beneficiários. No entanto, por conta do limite na quantidade de cartões que podem
ser emitidos, a Equipe Bolsa do Povo criou a alternativa de voucher (saque do
benefício), sem o cartão, nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Banco
24hrs e correspondentes. O benefício foi disponibilizado no dia 21/09/2021.
O beneficiário poderá fazer uso da modalidade de saque até que haja a
emissão do Cartão Bolsa do Povo. O pagamento do mês de setembro será
disponibilizado exclusivamente pela modalidade voucher.
Alguns beneficiários já receberam o cartão Bolsa do Povo, uma vez que fazem
parte do Programa SP Acolhe e Vale Gás. Nesses casos, o benefício específico do
Bolsa do Povo Educação - Responsáveis será depositado no cartão.
Para acessar o benefício na modalidade de saque, o beneficiário deverá
acessar o site do Bolsa do Povo e fazer o login e senha - os mesmos utilizados na
inscrição. As demais etapas devem ser seguidas conforme os passos descritos no
Manual para sacar o benefício (clique aqui para acessá-lo), com especial atenção
às páginas 12, 21 e 29.
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Caso haja eventuais dúvidas ou dificuldades no acesso ao benefício, entre em
contato com o 0800 7979 800.

Adriana Bonfim, PCNP de Projetos Especiais
Elisângela Dias Scamardi, PCNP de Projetos Especiais

Equipe do Núcleo Pedagógico
degnonpe@educacao.sp.gov.br

Gislaine Lagareiro
Diretora Núcleo Pedagógico
degnonpe@educacao.sp.gov.br
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