GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: Núcleo de Administração de Pessoal NAP
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 425/2022
Data: 21/07/2022
Assunto: Bolsa do Povo Educação – Ação Responsáveis

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

Tendo em vista que há beneficiários não contemplados nas entregas dos cartões,
informamos que a disponibilização do benefício Bolsa do Povo Educação – Ação
Responsáveis poderá ser realizada por meio de código de pagamento (voucher).
O beneficiário poderá consultar o meio de disponibilização do benefício pela Área
Restrita da Plataforma Bolsa do Povo.
Nesse sentido, segue o passo-a-passo, para que o beneficiário possa acessar o
código:
1. Acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br e clicar no botão “Entrar”, que fica
no canto superior direito;
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2. Na área restrita, clicar em “Meu código de pagamento”;
3. Pode-se optar por inserir o ID Cidadão da Seduc ou pode receber um código no
e-mail;
4. Se optar pela opção por e-mail, sem fechar a sessão no portal Bolsa do Povo,
acessar o e-mail em outra aba do navegador e copiar o código enviado;
5. Na sessão do portal do Bolsa do Povo, preencher o campo com o código. Esse
número é válido por 30 minutos;
6. Após esse procedimento já é possível visualizar o código de pagamento, que é
composto por um número de protocolo e uma senha.
O valor para saque é de até R$ 1.000 (mil reais) e deve ser feito nos caixas de
autoatendimento do Banco do Brasil ou do Banco 24h. Caso o beneficiário possua
valor superior, é necessário um código de pagamento para cada cota de até R$
1.000 (mil reais).
Atenção! O beneficiário deve ser orientado para que não compartilhe essas
informações com quem não seja de sua confiança, pois em posse desses dados,
qualquer pessoa pode sacar o benefício.
Atenciosamente,Atenciosamente,

Responsável:

Teresa Cristina de Oliveira Perim
Diretor I – NAP
De acordo:

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva
Diretor II – CRH
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