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Acompanhamento escolar atinge índice recorde
Nos meses de agosto e setembro de 2013, o acompanhamento de condicionalidade
do Programa Bolsa Família alcançou mais de 90% dos beneficiários em idade escolar
Em agosto e setembro de 2013, o Programa Bolsa Família (PBF) acompanhou a frequência escolar de 90,8%
das crianças e dos adolescentes que integram as famílias beneficiárias. Nesse período, foi registrada a
frequência individualizada de 15,9 milhões de estudantes de 6 a 17 anos.
Esse é o melhor índice e o maior resultado já alcançado nacionalmente no acompanhamento da
condicionalidade da educação do PBF, desde o início do acompanhamento nominal em 2006, com a
implementação do Sistema Presença do Ministério da Educação (MEC).
Acompanhamento da condicionalidade da educação
Período

Índice

Agosto e setembro de 2013

90,8%

Junho e julho de 2013

86,1%

Abril e maio de 2013

84,6%

Fevereiro e março de 2013

86,7%

Outubro e novembro de 2012

87,3%

Agosto e setembro de 2012

87,3%

Fonte: Sistema de Condicionalidades (Sicon); Sistema Presença — MEC

Em relação ao mesmo período de 2012, o acompanhamento da condicionalidade da educação apresentou
progressos significativos — o percentual de beneficiários acompanhados no período de agosto/setembro
aumentou 3,5 pontos percentuais. Comparado com o último período de acompanhamento — junho/julho de
2013 — o progresso foi ainda maior: quase cinco pontos percentuais.
O bom resultado se deve ao empenho das gestões estaduais e municipais do PBF, juntamente com as redes
municipais e estaduais de educação responsáveis pelo acompanhamento das condicionalidades do PBF, sob a
coordenação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), do
Ministério da Educação (MEC); e do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Resultado do acompanhamento da condicionalidade
da educação em setembro de 2013

REGIÃO

PÚBLICO TOTAL
Beneficiários de
6 a 17 anos
(Perfil educação
PBF)

TOTAL ACOMPANHADO

Quantidade

Percentual em
relação ao total
do perfil

BRASIL

17.529.670

15.923.854

90,80%

CENTRO-OESTE

1.028.765

926.655

90,10%

NORDESTE

8.129.403

7.333.869

90,20%

NORTE

2.459.342

2.230.892

90,70%

SUDESTE

4.576.410

4.188.783

91,50%

SUL

1.335.750

1.243.655

93,10%

Fonte: Sistema Presença — MEC

No mês de setembro de 2013, 93,9% do público de 6 a 17 anos acompanhado cumpriu a condicionalidade de
educação — o equivalente a 14,9 milhões de estudantes. Esse índice foi mais elevado nas regiões
Nordeste e Norte, onde as taxas de frequência escolar acima da mínima exigida foram de 96,56% e
97,64%, respectivamente.
Descumprimentos
Em todo o país, houve pouco mais de 890 mil casos de descumprimento da condicionalidade, o que
corresponde a 5,6% dos beneficiários de 6 a 17 anos. Desses casos, 40% dos alunos apresentaram baixa
frequência por motivos fortuitos e imprevistos, como a situação de doença ou de morte na família. Para essas
situações, não há efeitos no benefício da família. Nos demais casos, os motivos indicados apontam uma maior
possibilidade de reação da família para contornar a situação, por isso, há efeitos no benefício. Essas situações
são encaminhadas à área de assistência social para o atendimento na rede de serviços.
Considerando o alcance e a magnitude do PBF, esses resultados são bastante positivos e confirmam a boa
mobilização e a efetividade das redes de acompanhamento da frequência escolar coordenada pelo MEC, com o
apoio e a parceria do MDS.

Prorrogação de prazos na Averiguação Cadastral 2013
Os prazos para a atualização cadastral das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que estão
incluídas no Público A do processo de Averiguação Cadastral 2013 foram prorrogados, conforme
abaixo descrito:


Público A: As famílias que não atualizarem seus dados cadastrais até esta quinta-feira, 14 de
novembro, terão os benefícios do PBF bloqueados na Folha de Pagamentos de dezembro de
2013. Essas famílias terão até 14 de dezembro para realizar a atualização cadastral. Caso
contrário, os benefícios serão cancelados na Folha de Pagamentos de janeiro de 2014.

Não houve mudanças em relação ao Público B da Averiguação Cadastral 2013. Em relação ao Público
C desse processo, informa-se que:


Público C: Em virtude de instabilidades apresentadas pelo Sistema de Monitoramento de
Atualizações Cadastrais (Simac), a atualização cadastral e a resposta do questionário específico
destinado a esse público foram prorrogadas até 8 de novembro de 2013, prazo já concluído.
Mas atenção: as famílias que não tiveram seu questionário respondido no Simac não
sofrerão qualquer efeito em seus benefícios.

Ciclo de debates aborda o desenvolvimento regional
Na próxima quarta-feira, 20 de novembro, o “Ciclo de Debates 10 Anos do Programa Bolsa Família:
avanços, efeitos e desafios” terá como tema Bolsa Família: desenvolvimento regional e
superação da pobreza. O encontro, das 8h30 às 18h, será realizado em Fortaleza (CE), no Banco do
Nordeste do Brasil (Auditório Celso Furtado).
Estão previstas discussões sobre a transferência de recursos para os municípios; a análise do impacto do
Programa Bolsa Família (PBF) no desenvolvimento do Nordeste e na diminuição da desigualdade; o
Plano Brasil Sem Miséria; e programas de microcrédito e microfinanças, entre outros.

Os debates serão abertos ao público e contarão com a participação de representantes do MDS, da
academia, de institutos de pesquisa, da mídia e dos governos locais. Mais informações no site
http://bolsafamilia10anos.mds.gov.br/ ou pelo e-mail da.sagi@mds.gov.br.

ANOTE NA AGENDA
30 de novembro — Último dia para lançamento das informações sobre a comprovação de gastos dos
recursos do IGD apresentada aos respectivos Conselhos de Assistência Social. Esse lançamento é feito
no Demonstrativo Anual do SUASWeb e se refere aos recursos utilizados em 2012. O sistema
permanecerá aberto para o lançamento das informações após esta data, mas o estado ou o município
só voltará a receber os recursos no mês subsequente ao do lançamento das informações no SUASWeb.
Não há previsão legal para o pagamento retroativo.
13 de dezembro — Data-limite para a Revisão Cadastral 2013. A lista das famílias que devem
participar desse processo está disponível, para acesso pelo município, na área de download do SIGPBF.
As famílias que não atualizarem seus cadastros até essa data poderão ter os benefícios bloqueados a
partir de janeiro de 2014.

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). Plantão aos sábados,
domingos e feriados, durante o período de pagamento do Bolsa Família, das 10h às 16h.

