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FORMAÇÃO INICIAL - BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO - 
RESPONSÁVEIS 

 

Informamos que desde 16/05/2022 até 20/05/2022, renovamos 

o ciclo de Formação Inicial para o Bolsa do Povo Educação – Ação 

Responsáveis. As apresentações foram reformuladas e serão transmitidas 

ao vivo no canal Bolsa do Povo das 08:00 às 12:00, com reprise das 13:00 

às 17:00 e das 17:00 às 21:00. 

Ou seja, os beneficiários que ao longo desses dias tiverem o Termo 

de Compromisso e o Termo de Responsabilidade inseridos na Plataforma, 

devem iniciar a formação. Vale ressaltar que a entrada dos beneficiários é 

constante, devendo a formação ser iniciada no dia útil subsequente a 

inserção dos termos no sistema. Isto é, a formação ao vivo da semana do 

16/05 destina-se apenas aos beneficiários que cumprem as condições 

listadas acima.  

Cumpre destacar que, após o envio dos termos no sistema, o 

beneficiário e a unidade receberão o e-mail contendo o login e a senha para 

acesso ao CMSP. Em casos que, confirmado o envio dos termos, o 

beneficiário não receber o e-mail, as unidades escolares devem prestar o 

apoio necessário, inclusive disponibilizando a formação no CMSP para o 

beneficiário. O trio gestor já possui acesso ao Canal Bolsa do Povo. Nos 

casos em que o beneficiário não assistir a formação no próprio login, após 

a finalização das 20h necessárias (composta por 5 módulos de 4h), a 

unidade escolar deve apontar na SED, fidedignamente, as datas em que o 

beneficiário assistiu a formação para fins de aprovação na formação inicial. 

Quaisquer dúvidas, permanecemos à disposição 

 

 
Denise Monteiro Campos – PCNP de Geografia 

Equipe do Núcleo Pedagógico 
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