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INFORME TÉCNICO Nº 03: INSTRUÇÕES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MÓDULO DE 
ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS DO SISTEMA BPC NA ESCOLA 

I. O que é o Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias do Sistema BPC 
na Escola 

O Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias é uma ferramenta do Sistema 
BPC na Escola que possibilita o registro do atendimento socioassistencial dos (as) beneficiários (as) 
do Programa BPC na Escola e de suas famílias, pelos (as) técnicos (as) dos Centros de Referência 
da Assistência Social – CRAS, no âmbito municipal e do Distrito Federal.  

II. Quando estará disponível o Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas
Famílias 

A partir do dia 15 de setembro de 2011, o Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas 
Famílias estará disponível no Sistema BPC na Escola.  

Esse módulo permitirá que os (as) técnicos (as) dos CRAS: 

a) visualizem as Situações Diagnosticadas e as Barreiras Identificadas a partir do Questionário de
identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola dos beneficiários do BPC; 

b) cadastrem o Plano de Acompanhamento do (a) Beneficiário (a);

c) registrem as Ações e Atividades de acompanhamento realizadas e o encaminhamento para
outras políticas setoriais; e 

d) realizem o monitoramento de todo o processo de acompanhamento.

III. Técnicos (as) dos CRAS de quais Municípios terão acesso ao Módulo de
Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias 

Nesse primeiro momento, terão acesso ao Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas 
Famílias somente os (as) técnicos (as) dos CRAS do Distrito Federal e dos Municípios que aderiram 
ao Programa BPC na Escola em 2008, aplicaram o Questionário e registraram as informações 
coletadas no Sistema BPC na Escola até 28 de maio de 2010.  

Para os demais Municípios o acesso ao Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas 
Famílias será disponibilizado na medida em que as visitas domiciliares de aplicação do 
Questionário forem realizadas e as informações coletadas forem registradas no Sistema BPC na 
Escola.  



IV. Usuários do Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias

Além do Administrador Titular do Órgão Gestor da Assistência Social (Distrital ou Municipal), 
previamente habilitado pelo MDS como usuário do Sistema BPC na Escola, o Módulo de 
Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias demandará o cadastramento dos (as) técnicos 
(as) dos CRAS como usuários (as) do Sistema BPC na Escola, com a finalidade de habilitar o registro 
das informações sobre o acompanhamento dos (as) beneficiários (as) do Programa BPC na Escola e 
de suas Famílias.  

É importante destacar que caberá: 

1) ao gestor distrital cadastrar os (as) Técnicos (as) dos CRAS do Distrito Federal como
usuários do Sistema BPC na Escola;

2) ao gestor municipal cadastrar os (as) Técnicos (as) do (s) CRAS como usuários do Sistema
BPC na Escola.

ATENÇÃO: para realizar o cadastro dos (as) Técnicos (as) do (s) CRAS como usuário do Sistema 
BPC na Escola, siga as instruções do Informe Técnico Nº 01 do Sistema BPC na Escola, 
disponibilizado na RedeSUAS, no seguinte endereço eletrônico:  
http://mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/bpc-na-escola 

V. O passo a passo do Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias 

5.1 – Acessar o Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e suas Famílias 

5.1.1 O (a) Técnico (a) do CRAS, já cadastrado como usuário, deverá clicar no 
link de acesso ao Sistema BPC na Escola 
(http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola)  

5.1.2 Ao clicar no link de acesso, a primeira tela será de login. 

5.1.3 Preencha os campos Usuário (CPF, somente números) e Senha (de 
acesso ao SAA) e clique no botão “Acessar” (todos os campos são de 
preenchimento obrigatório). 

http://mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/bpc-na-escola
http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola


5.1.4 O sistema apresenta a tela inicial do Sistema BPC na Escola com “Menu” 
e a opção “Sair” localizados na parte superior da tela. 

5.1.5 Ao clicar em “Sair”, o sistema encerra a sessão do usuário e apresenta a 
tela de acesso ao sistema (tela anterior). 



5.1.6 Ao clicar no item “Menu”, o sistema disponibiliza o menu 
“Acompanhamento”. 

5.1.7 Ao clicar em “Acompanhamento”, serão disponibilizadas as opções 
“Situações Diagnosticadas – Beneficiário”, “Cadastrar Plano de 
Acompanhamento - Beneficiário”. 

5.2 – Visualizar Situações Diagnosticadas para o (a) Beneficiário (a) 

5.2.1 Ao ser acionada opção “Situações Diagnosticadas – Beneficiário”, o 
sistema apresenta a tela de pesquisa por beneficiário (a). 

5.2.2 Os campos “Referência” (Ano do Questionário) e “Nº do Benefício” (NB) 
são de preenchimento obrigatório. 

5.2.3 Após selecionar no campo “Referência” o ano do Questionário (2008) e 
no campo “Número do Benefício (NB)” inserir o Número do Benefício 
(NB) com 10 dígitos, clique em “Pesquisar”.  

5.2.4 O sistema apresenta a tela com as Situações Diagnosticadas para o (a) 
beneficiário (a) a partir das informações coletadas nas visitas 
domiciliares de aplicação do Questionário 2008 e registradas no Sistema 
BPC na Escola, com as opções “Exportar PDF” e “Voltar”.  





5.2.5 Ao clicar em “Exportar PDF”, o sistema possibilita que as Situações 
Diagnosticadas para o (a) beneficiário (a) sejam exportadas para um 
arquivo no formato PDF. 

5.2.6 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela anterior. 

5.3 – Cadastrar Plano de Acompanhamento do (a) Beneficiário (a) 

5.3.1 Ao ser acionada opção “Cadastrar Plano de Acompanhamento - 
Beneficiário”, o sistema apresenta a tela de pesquisa por beneficiário 
(a). 

5.3.2 Os campos “Referência” (Ano do Questionário) e “Nº do Benefício” (NB) 
são de preenchimento obrigatório. 

5.3.3 Após selecionar no campo “Referência” o ano do Questionário (2008) e 
no campo “Número do Benefício (NB)” inserir o Número do Benefício 
(NB) com 10 dígitos, clicar em “Pesquisar”.  

5.3.4 O sistema apresenta a tela com as informações de “IDENTIFICAÇÃO DA 
CRIANÇA OU DO (A) ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (A)” e as Barreiras 
Identificadas para o (a) beneficiário (a) a partir das Situações 
Diagnosticadas durante visitas domiciliares de aplicação do Questionário 
2008 e registradas no Sistema BPC na Escola, com as opções “Salvar”, 
“Exportar PDF” e “Voltar”.  



5.3.5 Ler as Barreiras Identificadas para o (a) beneficiário (a) até o final. Para 
registrar a confirmação da Leitura das Barreiras Identificadas selecione 
“Confirmar a Leitura das Barreiras Identificadas”, e clique em “Salvar”.  



5.3.6 Ao clicar em “Exportar PDF”, o sistema possibilita que as Barreiras 
Identificadas para o (a) beneficiário (a) sejam exportadas para um 
arquivo no formato PDF. 

5.3.7 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela anterior. 

ATENÇÃO: somente após a confirmação da Leitura das Barreiras Identificadas para o (a) 
Beneficiário (a) que o sistema habilita para o usuário a opção “Cadastrar Plano de 
Acompanhamento - Beneficiário”. 

5.3.8 Após clicar em “Salvar” o sistema apresenta a tela com as informações 
de “IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA OU DO (A) ADOLESCENTE 
BENEFICIÁRIO (A)” e habilita o cadastro do Plano de Acompanhamento 
do (a) Beneficiário (a), por meio da seleção de “AÇÕES OU ATIVIDADES” 
a serem realizadas com o (a) Beneficiário (a) e sua Família.  

5.3.9 Nesse primeiro momento, o sistema somente possibilitará selecionar a 
opção “Visita Domiciliar”. 



5.3.10 Após assinalar a opção “Visita Domiciliar” que será realizada com o (a) 
Beneficiário (a), clique em “Salvar”. 

ATENÇÃO: após o (a) técnico (a) do CRAS ter realizado a Visita Domiciliar será necessário registrar 
a data de realização da Visita Domiciliar no Sistema BPC na Escola por meio do menu 
“Acompanhamento” na opção “Acrescentar Ações ou Atividades” ao Plano de Acompanhamento 
do (a) Beneficiário (a). 

5.3.11 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela anterior. 



5.4 – Registrar as Ações ou Atividades de Acompanhamento 

5.4.1 Após o (a) técnico (a) do CRAS ter realizado a Visita Domiciliar ao (a) 
Beneficiário (a) e sua Família, o registro dessa “Ação ou Atividade” 
deverá ser informado no Sistema BPC na Escola no menu 
“Acompanhamento” na opção “Acompanhar Ações e Atividades”. 

5.4.2 Ao clicar em “Acompanhar Ações e Atividades”, o sistema apresenta a 
tela de pesquisa por beneficiário (a). 

5.4.3 Os campos “Referência” (Ano do Questionário) e “Nº do Benefício” (NB) 
são de preenchimento obrigatório. 

5.4.4 Após selecionar no campo “Referência” o ano do Questionário (2008) e 
no campo “Número do Benefício (NB)” inserir o Número do Benefício 
(NB) com 10 dígitos, clicar em “Pesquisar”.  

5.4.5 O sistema apresenta a tela com as informações de “IDENTIFICAÇÃO DA 
CRIANÇA OU DO (A) ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (A)” e habilita o 
registro da data de realização da “Visita Domiciliar” e disponibiliza um 
campo aberto (no formato de texto) para inserir “INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES”.  

ATENÇÃO: O campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” é de preenchimento opcional e 
exclusivamente para registrar observações adicionais do acompanhamento das ações ou 
atividades. NÃO se destina a denúncias, reclamações, dúvidas e sugestões. 

5.4.6 O sistema apresenta na parte inferior da tela as opções “Salvar”, 
“Finalizar Ação”, “Acrescentar Ações ou Atividades” e “Voltar”. 



5.4.7 Ao clicar em “Salvar” o sistema grava as informações registradas. 

5.4.8 Ao clicar em “Finalizar Ação” o sistema encerrar o registro da Ação 
como um todo sem permitir que sejam acrescentadas informações 
posteriores sobre a (s) Atividade (s) da Ação finalizada. 

5.4.9 Ao clicar em “Acrescentar Ações ou Atividades” o sistema retorna a tela 
“Cadastrar Plano de Acompanhamento – Beneficiário” possibilitando 
selecionar as demais Ações ou Atividades a serem realizadas com (a) 
beneficiário (a) e sua Família. 

5.4.10 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela anterior. 



5.5 – Visualizar Histórico de Acompanhamento do (a) Beneficiário (a) 

5.5.1 Ao ser acionada opção “Visualizar Histórico de Acompanhamento do 
Beneficiário”, o sistema apresenta a tela de pesquisa por beneficiário 
(a). 

5.5.2 Os campos “Referência” (Ano do Questionário) e “Nº do Benefício” (NB) 
são de preenchimento obrigatório. 

5.5.3 Após selecionar no campo “Referência” o ano do Questionário (2008) e 
no campo “Número do Benefício (NB)” inserir o Número do Benefício 
(NB) com 10 dígitos, clicar em “Pesquisar”. 

5.5.4 O sistema apresenta a tela com as informações de “IDENTIFICAÇÃO DA 
CRIANÇA OU DO (A) ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (A)” e o “HISTÓRICO 
DE ACOMPANHAMENTO DO BENEFICIÁRIO”.  



5.5.5 Ao clicar em “Exportar PDF”, o sistema possibilita que o Histórico de 
Acompanhamento do (a) Beneficiário (a) seja exportado para um 
arquivo no formato PDF. 

5.5.6 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela anterior. 

VI - Dúvidas sobre a utilização do Módulo de Acompanhamento dos Beneficiários e 
suas Famílias do Sistema BPC na Escola 

 Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a Central de

Atendimento do Programa BPC na Escola: bpcnaescola@mds.gov.br

Brasília-DF, 13 de setembro de 2011. 

Coordenação Geral de Acompanhamento de Beneficiários 

Departamento de Benefícios Assistenciais/SNAS/MDS 

mailto:bpcnaescola@mds.gov.br





