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Das 80,3 mil escolas que fazem parte do
Programa Saúde na Escola, 44 mil são ―maioria Bolsa Família‖
Em 2013, 4.861 municípios brasileiros aderiram ao PSE. A Região Nordeste é a campeã
no número de estabelecimentos de ensino que se beneficiam dessa iniciativa intersetorial
Em junho deste ano, o Programa Bolsa Família (PBF), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), tornou-se parceiro do Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial dos Ministérios
da Saúde e da Educação, criada por meio do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O
objetivo do PSE é promover ações de promoção da saúde, na perspectiva do desenvolvimento e da formação
integral de crianças, adolescentes e jovens.
Além de se integrar ao Programa, o MDS começou a fazer parte do Grupo de Trabalho Intersetorial Federal
(GTIF), buscando garantir e ampliar o acesso aos serviços e aos direitos sociais de educação e de saúde às
crianças e aos adolescentes em situação de pobreza e extrema pobreza. Em poucos meses, os resultados são
bastante significativos:


4.861 municípios, ou seja, 87% dos municípios brasileiros aderiram ao PSE. O número
supera a meta estabelecida para 2013, que estimava 3,9 mil adesões;



80,3 mil escolas foram incluídas nos Termos de Compromisso firmados pelos municípios ao aderir ao
PSE. Dessas, 44 mil (55%) são ―escolas maioria PBF‖, ou seja, com a maior parte dos alunos
formada por beneficiários do Bolsa Família (veja a tabela abaixo).
Quantidade de escolas incluídas na adesão PSE 2013
Regiões
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
BRASIL

Adesão de escolas
ao PSE 2013

Escolas maioria
PBF

Demais escolas

4.571

1.271

3.300

41.050

30.604

10.446

7.545

4.830

2.715

17.606

5.521

12.085

9.611

1.908

7.703

80.383

44.134

36.249

Fonte: MEC/MS/MDS – Elaboração DECON/SENARC/MDS

Os esforços da parceria são voltados para que crianças e adolescentes de famílias beneficiárias do Bolsa
Família, e que estão nas escolas incluídas no PSE, estejam cada vez mais integrados nas políticas e programas
que colaboram para o seu desenvolvimento integral, como é o caso do Saúde na Escola e do Mais Educação
(PME), também parceiro do MDS/PBF. Ampliando e qualificando os acessos aos serviços de educação e de
saúde a esse público em situação de vulnerabilidade, amplia-se a possibilidade do rompimento intergeracional
da pobreza.
De acordo com o Decreto nº 6.286/2007, as ações do PSE podem abranger, entre outras iniciativas: avaliação
nutricional e promoção da alimentação saudável; avaliação oftalmológica e auditiva; avaliação da saúde e
higiene bucal; prevenção ao uso de drogas; promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; controle do
tabagismo e outros fatores de risco de câncer; e atividade física e saúde.
Em 2013, os critérios para a adesão ao Programa Saúde na Escola foram diferentes em relação aos do ano
passado. Neste ano, o PSE foi ampliado a todos os municípios, com a possibilidade de participação de
qualquer equipe de Atenção Básica. Além disso, o Programa foi expandido para creches e pré-escolas,

passando a incluir todos os níveis de ensino. As prefeituras também foram orientadas a priorizar escolas em
territórios com estudantes em situação de maior vulnerabilidade, sendo essas:


Escolas com mais de 50% de matriculados no Programa Bolsa Família (―escolas maioria PBF‖);



Escolas do Programa Mais Educação de 2012;



Creches e pré-escolas;



Escolas com adolescentes em medidas socioeducativas;



Escolas do campo; e



Escolas que participaram do PSE em 2012.

A ampliação dos critérios para a adesão e a priorização das escolas em situação de vulnerabilidade geraram
bons resultados, como o reforço da intersetorialidade e o alcance de um grande público do Bolsa Família. Além
disso, foram 31 mil escolas incluídas nos dois Programas parceiros do PBF, o PSE e o Mais Educação. Dessas,
22,4 mil são ―escolas maioria PBF‖.
Diante desses dados, os três Ministérios — MDS, MS e MEC — enviaram aos municípios que aderiram ao PSE,
o Ofício Circular Conjunto nº 21, de 13 de setembro de 2013, para apoiar as ações articuladas entre os
Gestores do Bolsa Família, as equipes da Atenção Básica e as da educação que atuarão nas escolas do Saúde
na Escola. O objetivo é fomentar a participação dos Gestores Municipais nos Grupos de Trabalho
Intersetoriais, por meio dos quais as ações do PSE são discutidas e elaboradas.

ATENÇÃO: prorrogado prazo para recursos no Sicon
Em função de instabilidades no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), o prazo final
para o cadastramento e para a avaliação de recurso referente à repercussão (aplicação dos efeitos
decorrentes do descumprimento de condicionalidades) de setembro de 2013 foi prorrogado para a
próxima segunda-feira, 4 de novembro de 2013. Os recursos são cadastrados no Sistema de
Condicionalidades (Sicon), no menu ―Gestão de Condicionalidades‖ do SIGPBF.

Prêmio Rosani Cunha chega à etapa final de avaliação
As 12 práticas finalistas do ―Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social – Edição Especial: Bolsa
Família 10 anos‖ serão submetidas à Comissão Julgadora na próxima semana, entre 5 e 6 de
novembro. O Prêmio, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), tem o objetivo de identificar, valorizar e divulgar ações bem-sucedidas e inovadoras na gestão
local do Programa Bolsa Família (PBF). Ao todo, 166 práticas foram inscritas na seleção.
As finalistas já receberam a visita técnica e, agora, passarão pela análise da Comissão Julgadora,
conforme disposto na Portaria nº 117 SENARC/MDS, de 22 de outubro de 2013. Todas as 12 práticas
serão apresentadas em um catálogo especial. Três práticas municipais e uma estadual serão
escolhidas como vencedoras, e seus representantes participarão de uma missão internacional para
conhecer o programa de transferência de renda do México. A premiação ocorrerá em 17 de
dezembro, na Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília. Confira as finalistas:
Práticas municipais
Localidade

Nome da Prática

Categoria

Crateús (CE)

Núcleo Intersetorial de Apoio ao
Cadastro Único/PBF

Gestão de condicionalidades e
acompanhamento familiar intersetorial
(assistência social, saúde e educação).

Curitiba (PR)

Desafio da intervenção intersetorial
na prevenção do descumprimento
das condicionalidades do PBF

Gestão de condicionalidades e
acompanhamento familiar intersetorial
(assistência social, saúde e educação).

Farias Brito (CE)

Busca Ativa das Famílias, Relatório
do Cecad e Folha de Pagamento de
Prefeitura Municipal

Gestão de condicionalidades e
acompanhamento familiar intersetorial
(assistência social, saúde e educação).

Jacareí (SP)

Compromisso e participação para a
construção da cidadania

Gestão de condicionalidades e
acompanhamento familiar intersetorial
(assistência social, saúde e educação).

João Pessoa (PB)

Bolsa Família em João Pessoa:
Sensibilidade Social e Segurança
Alimentar como ferramenta para o
DHAA

Gestão de condicionalidades e
acompanhamento familiar intersetorial
(assistência social, saúde e educação).

Intersetorialidade na Busca Ativa

Busca Ativa para cadastramento e atualização
cadastral, incluindo identificação de Grupos
Populacionais Tradicionais e Específicos.

Santarém (PA)

Projeto "Maromba"

Busca Ativa para cadastramento e atualização
cadastral, incluindo identificação de Grupos
Populacionais Tradicionais e Específicos.

São Paulo (SP)

A experiência de São Paulo na
inclusão social e produtiva de
pessoas em situação de rua via
Pronatec

Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria
voltadas à inclusão produtiva das famílias
beneficiárias do PBF.

Toledo (PR)

Parceria entre Prefeitura e
Universidade, Busca Ativa e
atualização cadastral

Busca Ativa para cadastramento e atualização
cadastral, incluindo identificação de Grupos
Populacionais Tradicionais e Específicos.

Localidade

Nome da Prática

Categoria

Bahia

Programa Vida Melhor — Apoio a
empreendimentos individuais/
familiares com o público do Bolsa
Familia

Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria
voltadas à inclusão produtiva das famílias
beneficiárias do PBF.

Pernambuco

Programa de Inclusão Produtiva —
PE no Batente

Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria
voltadas à inclusão produtiva das famílias
beneficiárias do PBF.

Rio de Janeiro

Renda Melhor Jovem: um
instrumento de superação
intergeracional da pobreza

Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria
voltadas à inclusão produtiva das famílias
beneficiárias do PBF.

Resende (RJ)

Práticas estaduais

ANOTE NA AGENDA
8 de novembro — Data-limite para a atualização cadastral e para a resposta do questionário específico
destinado ao Público C da Averiguação Cadastral 2013. As perguntas estão disponíveis no aplicativo
Simac Questionários, dentro do SIGPBF.
20 de novembro — Debate sobre o tema ―Bolsa Família, Desenvolvimento Regional e Pobreza‖, pelo
Ciclo de Debates 10 anos do Bolsa Família: Avanços, Efeitos e Desafios. O encontro será em Fortaleza,
no Ceará.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). Nos fins de semana, o
atendimento é eletrônico.

