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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

17/03/2022 

 

REDE Nº 041      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS 
 

Senhores Diretores e Gerentes de Organização Escolar, 

O Programa Bolsa Família agora passou a se chamar Programa Auxílio Brasil. 

A porcentagem de frequência dos alunos também mudou: 

- Estudantes de 04 e 05 anos – Frequência mínima de 60% 

- Estudantes de 06 a 21 anos – Frequência mínima de 75% 

Informamos que as planilhas referentes ao Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) e 
demais Programas Sociais, encontram-se disponíveis para serem retiradas no PROTOCOLO 

desta Diretoria de Ensino, que deverão ser devolvidas, até o dia 08/04/2022, diretamente no 
balcão do Núcleo de Matrículas. 

Planilhas “em branco” não serão aceitas. 

Desta forma, salientamos a importância de não deixarmos que a retirada seja feita em última 

hora. 

Após o prazo estipulado, as planilhas só poderão ser entregues diretamente na Secretaria 
Municipal de Educação, sito à Praça IV Centenário – 2º Andar (GAPE) – No prédio da Biblioteca 

Municipal (ao lado da Prefeitura de Santo André) – telefone: 4468-4369, na hipótese da não 
entrega das planilhas preenchidas, acarretará apuração de responsabilidade da unidade escolar 
que der causa ao não pagamento de alunos prejudicados. 

A freqüência a ser digitada corresponde aos meses de FEVEREIRO / MARÇO de 2022, para 
tanto, será necessário aguardar o término do mês em curso, a fim de que possa ser registrada 
corretamente a frequência de cada aluno/beneficiário. 

Lembramos que ao confirmar na SED, a transferência do aluno, informe na planilha (quando 

possível) o Código CIE da Unidade Escolar receptora. 

Enfatizamos que: 

· Não seja retirada a “FOLHA DE ROSTO” que antecede as planilhas de freqüência; 

· Não desfaçam os blocos de cada benefício; 

· Todas as baixas frequências deverão vir acompanhadas do motivo que se encontra na última 

página da planilha. 
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· Atualizem o Ano/Série dos alunos; 

· Devolver dentro do envelope plástico para que as planilhas não se percam; 

· As planilhas deverão ser preenchidas somente utilizando caneta azul, contendo a 
assinatura e carimbo do Diretor de Escola na primeira página de cada benefício e 

rubricadas em todas as demais folhas (caso todas as folhas não forem rubricadas, as 
planilhas serão devolvidas para revisão). 

Qualquer dúvida, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

 

 

 
Núcleo de Matrículas 

                                     CIE 

 

 


