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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo de Administração de Pessoal NAP 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 471/2022 

Data: 12/08/2022 

Assunto: Bolsa do Povo Educação - Responsáveis 
 

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

Identificamos que o sistema de apontamento de formação por meio da SED e o 

sistema de envio de e-mails com login e senha para acesso ao curso de formação 

do Programa Bolsa do Povo Educação - Ação Responsáveis passaram por 

instabilidade nas últimas semanas. Foram realizadas as correções necessárias e 

informamos que os sistemas se encontram em pleno funcionamento. 

 

Para os beneficiários que ainda não iniciaram a formação, a orientação é que 

verifiquem a caixa de entrada do e-mail e spam, pois os logins e senhas foram 

enviados novamente. 
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Vale esclarecer que o login e senha para acessar o CMSP são os mesmos utilizados 

para acessar a SED. De posse do login e senha, os beneficiários devem acessar o 

Centro de Mídias SP (CMSP) e assistir aos 5 dias de formação, no canal "Bolsa do 

Povo", disponível em três horários, de segunda à sexta: 8h às 12h, 13h às 17h e das 

17h às 21h. 

 

Para os beneficiários que já assistiram à formação através de login de terceiro, 

caso não tenha sido possível realizar o apontamento das datas assistidas devido 

à instabilidade da tela, sugerimos que seja feito novo acesso à tela de 

apontamentos (https://sed.educacao.sp.gov.br/BolsaPovoEducacao/Index) e 

seja realizado o registro. 

 

Nesse ponto, excepcionalmente, entre as 13:00h do dia 02/08/2022 e as 12:00h do 

dia 17/08/2022 também estarão disponíveis para apontamento os dias úteis dos 

meses de junho e julho. Assim, será possível regularizar a real data de formação 

dos beneficiários. 

Importante: dado que o sistema só permite a realização 

do apontamento uma única vez, é necessário que o 

registro seja feito após a conclusão dos módulos para 

que a formação seja computada de maneira correta. 

 

Caso a data desejada não esteja disponível para apontamento, ainda persista 

dificuldade de acesso ao canal ou dificuldade para realizar o apontamento na tela 

da SED, por gentileza, entrar em contato através do Portal de Atendimento: 

(https://atendimento.educacao.sp.gov.br/). 

 

Atenciosamente,Atenciosamente, 
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Responsável: 

                                                                                               Teresa Cristina de Oliveira Perim 

                                                                                                                                     Diretor I – NAP 

 
De acordo: 

                                                                                              Rosilene Aparecida de Oliveira Silva 

                                                                                                                                   Diretor II – CRH 

 

 

 

 


