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COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo de Administração de Pessoal NAP 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 286/2022 

Data: 10/05/2022 

Assunto: Bolsa do Povo Educação Responsáveis 

 
Prezados(as) Diretores(as) de Escola e Gerentes de Organização Escolar: 

 
 

Prezados(as), seguem as principais informações sobre o Programa Bolsa do Povo 

Educação Responsáveis, 

Novas Inscrições 

O calendário das novas inscrições efetiva-se da seguinte forma: 
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Formulário de Ponto Focal (Ações da Diretoria de Ensino) 

Reiteramos o pedido para as unidades que ainda não preencheram o formulário, 

o façam o mais brevemente possível. O objetivo do formulário é para que as 

Diretorias de Ensino indiquem: 

(i) mais um(a) servidor(a) para ter acesso à Plataforma do Bolsa do Povo - 

Responsáveis, 

(ii) um ponto focal do Programa Bolsa do Povo Educação na distribuição de 

cartões em sua DE, e 

(iii) os dados da entrega dos cartões às Escolas até o momento. 

É esperada uma resposta por Diretoria de Ensino. No caso de Diretorias com 

mais de uma resposta e com informações divergentes, será considerada a 

última resposta. 
 
 

 

Live 

Dia 04/05, quarta-feira, realizamos uma live direcionada ao funcionamento do 

sistema, a fim de auxiliar as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares em sua 

utilização. A live foi transmitida às 9h nos canais Trio Gestor, Diretoria de 

Ensino e Tecnologia e estará disponível no repositório do CMSP. 
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Cartões 

Encaminhamos, na semana do dia 25/04, uma nova leva de cartões das Ações 

Responsáveis e Estudantes. Solicitamos, por gentileza, maior brevidade 

possível para que esses cartões cheguem nas unidades escolares e, em 

seguida, aos beneficiários. As unidades escolares devem preencher a entrega 

dos cartões na SED, na tela de Gerenciamento da Entrega de Cartões. Essa é a 

principal forma para acompanharmos a entrega, portanto, solicitamos, por 

gentileza, apoio nessa ação. 

Caso a Diretoria de Ensino esteja em posse de cartões que foram entregues 

erroneamente, solicitamos que preencham o formulário (Diretoria de Ensino) 

e entreguem para a equipe da Seduc que estará fazendo a distribuição das 

novas  levas. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Responsável: 

Teresa Cristina de Oliveira Perim 

Diretor I – NAP 

 
De acordo: 

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva 

Diretor II – CRH 
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