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COMUNICADO  
 

Gestores, boa tarde! 
  

Como já informado anteriormente, as inscrições para o Bolsa do Povo Educação - Ação 

Estudantes estão abertas, e se encerram no dia 13 de setembro (segunda-feira).  

  

O Programa irá contemplar 300 mil estudantes vulneráveis do Ensino Médio e do 9º ano 

(se houver vagas remanescentes) com uma bolsa de estudos no valor de R$1.000 por 

ano letivo, e tem por objetivo mitigar os prejuízos sociais e econômicos causados pela 

pandemia da Covid-19. 

  

  

Sendo assim, reforçamos a importância da divulgação do Programa para os estudantes 

elegíveis. Algumas informações importantes: 

  

●      Preparamos um FAQ com perguntas e respostas a respeito do Bolsa do Povo 

Educação - Ação Estudantes, e pedimos auxílio na divulgação deste material; 

  

●      Neste tutorial em vídeo, os estudantes podem encontrar o passo a passo para realizar 

a Manifestação de Interesse ao Programa, assim como assinar o Termo 

de  Responsabilidade. Também há um tutorial em imagens, neste link. 

  

●      Por fim, os Diretores de Escola podem consultar a lista dos estudantes elegíveis ao 

Programa na SED (Gestão Escolar > Cadastro de Alunos > Relatórios Gerenciais > 

Relatório - Elegíveis Bolsa do Povo). 

  

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
https://docs.google.com/document/d/11qFeQ6P5DZc0VKD0P9zA0q1xfTNKiI6AJooAG9KpEB4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfz4f7J38oCYg2ucPof-1G4KVv95P79L/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1baQIILAWxSpfP1xA2vqIeE3BjEffdzcTk6p7p9FaELE/edit?usp=sharing


●      O público-alvo é muito parecido com o do Merenda em Casa e com o do chip de 

internet (Além da Escola): Ensino Médio e 9º ano, cujas famílias estão inscritas no 

CadÚnico do Governo Federal como pobreza ou extrema pobreza. 

  

Mais uma vez, ressaltamos a importância da divulgação do Programa por parte das escolas 

sobre a importância da ação. 

 

Atenciosamente,  

 

RESPONSÁVEL:  

  

                                     Haroldo Ramos Teixeira  

                                      DIRIGENTE REGIONALDE ENSINO  

GABINETE DO DIRIGENTE  
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