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Fique atento para atualizar as informações das escolas e
das séries de crianças e adolescentes do PBF
Aproveite o início do ano letivo para atualizar as informações das escolas e das
séries dos alunos cadastrados no CadÚnico. Os municípios precisam ter dados
atualizados para acompanhar a freqüência escolar
O início do ano letivo deve ser aproveitado para atualizar as informações do código INEP das
escolas e os dados das séries das crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família (PBF). De
um ano letivo para outro, muitas crianças mudam de escola, por isso os gestores e as famílias do
Programa devem ficar atentos para coletar e registrar as mudanças no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico) e no Sistema de Acompanhamento de Freqüência Escolar.
Além das mudanças de escola que ocorrem normalmente de um ano para outro, em todas as
idades, duas situações merecem atenção especial dos gestores neste início de 2008:
1) Crianças de 6 anos
Famílias com crianças de 6 anos que estão iniciando o Ensino Fundamental precisam informar em
que escola as crianças estão matriculadas para o início do acompanhamento da freqüência
escolar. Este grupo entra no acompanhamento da freqüência já no início do ano letivo (para mais
informações sobre o cadastramento de estudantes do Ensino Fundamental de nove anos,
consulte o Informe Bolsa Família n° 76).
2) Adolescentes de 16 e 17 anos
Com a extensão da idade para concessão de benefícios do Programa, os adolescentes de 16 e 17
anos poderão receber o Benefício Variável do Jovem (BVJ) – conforme divulgado no Informe
Bolsa Família n° 110. No entanto, para que o benefício seja concedido, é necessário que o
adolescente tenha o acompanhamento de freqüência escolar registrado ou então que a
informação da escola (código INEP) seja válida e atualizada nos últimos 12 meses.

Importante
Os benefícios dos adolescentes de 16 anos que seriam cancelados no início de 2008 não
serão cancelados e passarão por um período de transição até a completa implementação do
Benefício Variável do Jovem. Os jovens de 17 anos que tiveram os benefícios cancelados no
início de 2007 também poderão receber o Benefício Variável do Jovem, desde que tenham
suas informações atualizadas no CadÚnico.

O Benefício Variável do Jovem só será concedido se o jovem estiver matriculado. Por isto, é
preciso que o código INEP da escola em que está matriculado seja informado ou atualizado
no CadÚnico.
Os campos do formulário do Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal
(Caderno Azul) que devem ser atualizados para esta finalidade são dois:



Campo 240 – Nome da Escola;
Campo 241 – Código Censo INEP.

Parceria com a Secretaria Municipal de Educação
É fundamental que o gestor do Bolsa Família e a equipe do CadÚnico trabalhem em parceria com
o operador municipal master da freqüência escolar para atualizar as informações de série e de
código INEP, e para acompanhar corretamente a freqüência escolar no município.
Todas as informações do código INEP e das séries atualizadas pelo CadÚnico devem ser
repassadas diretamente ao operador municipal master da freqüência escolar, independentemente
do processamento do cadastro da família na base nacional do CadÚnico. Isso permite que as
novas informações das escolas e do código INEP estejam imediatamente disponíveis para a
atualização no Sistema de Freqüência Escolar logo no início do primeiro período de
acompanhamento, que deverá ocorrer em março de 2008 – o operador master é o responsável
por essa atualização. Para tanto, basta que a equipe do CadÚnico registre as atualizações do
código INEP e da série em uma planilha simples e as envie ao operador municipal master da
freqüência escolar. A planilha deve conter as seguintes informações:
Nome do
estudante

NIS do
estudante

Série

Nome da escola

Código INEP da
escola

Para facilitar a atualização, envie a planilha impressa e também em meio eletrônico ao operador
master da freqüência escolar do seu município.
A cada atualização de CadÚnico em que ocorrer alteração do código INEP e da série de algum
beneficiário entre 6 e 17 anos, preencha uma linha da planilha. Periodicamente, envie a lista
atualizada para o operador municipal master da freqüência escolar.
Atenção
Ao realizar a atualização cadastral, verifique se a família apresenta mais alguma alteração em
seu perfil, tal como mudança de endereço ou de renda. Em caso positivo, todas as alterações
devem ser registradas e enviadas à base nacional do CadÚnico.
Fique atento!
As inscrições para o curso EAD continuam abertas. Acesse o endereço www.ead.mds.gov.br.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
13 de janeiro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde. Para registrar as informações,
acesse o Sisvan em: http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

