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Parceria entre os Programas Bolsa Família e Mais Educação
Bons resultados para o ano de 2013 dependem da articulação de todas as áreas envolvidas
O Governo Federal, por meio do Programa Mais Educação (PME), está buscando aumentar o número
de escolas brasileiras que ofereçam educação em tempo integral, com jornadas de pelo menos sete
horas. Em 2011, os Ministérios da Educação (MEC) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) firmaram uma importante parceria com o objetivo de priorizar escolas com maioria de alunos do
Programa Bolsa Família (PBF) na lista de adesão do Mais Educação. Essa parceria funcionou muito bem
em 2012. Mais de 17 mil escolas que têm maioria de alunos do Bolsa Família fazem parte do Neste ano,
a expectativa é que todas as escolas que aderiram, no ano passado, realizem a readesão, além da
inserção de mais 8 mil escolas (maioria PBF) no Mais Educação.
O processo de adesão para 2013 já começou e deve ir até o mês de abril. Assim, os Gestores e os
Coordenadores do PBF podem iniciar a articulação com os Coordenadores do PME e do Programa Bolsa
Família na educação no estado/município para fomentar a adesão das escolas “maioria PBF” e a
readesão das escolas que aderiram em 2012. Essa articulação é primordial para atingir bons resultados.
O Programa Mais Educação
O Programa Mais Educação estimula a ampliação da jornada nas escolas públicas por meio de novas
atividades educacionais em áreas como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer,
direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educação científica,
educação econômica, entre outras.
O Mais Educação funciona de maneira muito simples. Para o desenvolvimento de cada atividade, o
Governo Federal repassa recursos por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para
ressarcimento de monitores, materiais de consumo e de apoio de acordo com as atividades planejadas.
Em outras palavras, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassa recursos
diretamente para as escolas que aderirem ao Programa, e essas escolas utilizam esses recursos para
desenvolverem as atividades previstas.
Lista de Escolas para Adesão
Anualmente, o Ministério da Educação (MEC) divulga uma lista de escolas que podem aderir ao Mais
Educação (a listagem está disponível em www.simec.gov.br).
A lista de escolas passíveis de adesão em 2013 foi elaborada a partir de critérios prioritários como
escolas com maior número de alunos integrantes de famílias beneficiárias do PBF – “escolas maioria PBF”
– e com baixo IDEB.
O prazo final para adesão está previsto para o mês de abril, até alcançar a meta de 15 mil
novas escolas no Programa Mais Educação.

Para saber se o município tem escolas com maioria de estudantes do PBF que já fazem parte do PME, e
que precisam readerir, ou que estão na lista para nova adesão, bem como a quantidade de escolas,
basta consultar o portal do MDS, página do Bolsa Família, aba “Condicionalidades”, “Acões e Programas
Complementares”. Caso o município esteja contemplado, a lista com o nome e informações de cada
escola pode ser encontrada no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), em
“upload/download”. Siga o passo a passo:
1. Faça o login no SIGPBF;
2. Acesse o menu “Administrativo” > “Transmissão de arquivos” > “Upload/Download de arquivos”;
3. Na tela de navegação por pastas, à esquerda da tela, clique na pasta “Programas
Complementares” e aguarde. A pasta será aberta;
4. Selecione a pasta “Parceria Mais Educação”, clicando na lupa à direita dessa pasta, na tabela
exigida à direita da tela.
5. Selecione a pasta “PME 2013” clicando na lupa à direita da pasta. O arquivo encontra-se dentro
dessa pasta.
Importante - No momento, a opção para download de arquivos no SIGPBF está com problemas que
serão resolvido em breve.
A lista de escolas possui as seguintes informações: Código de identificação do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (INEP) da escola; Código Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do
município; Nome do município; Se a instituição possui maioria de alunos PBF ("sim" ou "não"); Esfera de
governo que administra a escola ("municipal", "estadual" ou "federal"; se a escola é "campo" ou
"urbana"; Nome da instituição de ensino; Endereço da instituição de ensino; E-mail para contato; Se a
instituição está localizada em território diferenciado ("Assentamento", "indígena", "quilombos" ou "não se
aplica"); E se a instituição trabalha com a modalidade Educação Indígena ("sim" ou "não").
Articulação da parceria
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) enviou a todos os Secretários estaduais e
municipais, onde atua a coordenação do PBF, os Ofícios Circulares nº 02 e nº 03 - Senarc/MDS - de
31/01/13, no qual solicita apoio para as ações da parceria entre os Programas Bolsa Família e o Mais
Educação, especialmente relativas à mobilização para adesão ao Mais Educação em 2013.
O MEC também enviou aos Secretários Estaduais de Educação e aos Prefeitos uma Carta Convite que
convida os municípios a aderirem ao Programa. Para aderir, os Secretários deverão enviar resposta
informando os dados e contatos dos responsáveis pelo Programa na Secretaria de Educação no
estado/município.
O sucesso da parceria depende da mobilização dos envolvidos nos dois Programas por meio de ações
intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal. Sensibilização, troca de informações, colaboração
entre as áreas de Educação e Assistência Social são primordiais para que as escolas pré-selecionadas, de
fato, realizem a adesão ao PME e possam implementar a educação integral, especialmente para os que
se encontram em situação de maior vulnerabilidade social.
Durante o período de adesão, é feito o acompanhamento da adesão nos estados prioritários, que são
aqueles que têm o maior número de escolas com maioria de alunos PBF. Nesses estados e nos
municípios onde há grande número de escolas com alunos do PBF, haverá mobilizações locais, com a
participação dos técnicos do MEC e do MDS.
Para entender o histórico e a situação atual dessa importante parceria, os resultados da adesão 2012,
assim como a metodologia para a elaboração dos critérios das escolas prioritárias, acesse no portal do
MDS as Notas Técnicas nº 174 e 319/2012. Essas informações são importantes para unir esforços nos
três níveis federativos, de forma que a educação integral chegue aos alunos de famílias PBF em todos os
municípios do país.
O MDS e o MEC realizaram uma videoconferência sobre o Mais Educação e a expansão em 2013. Para
assistir, clique aqui.
Outras informações podem ser obtidas no endereço eletrônico

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16727&ltemid=1119.
Tutorial de boas-vindas aos novos gestores municipais do PBF
Após disponibilizar o “Guia Rápido de Gestão” para auxiliar os novos prefeitos e Gestores do Programa
Bolsa Família (PBF) e doCadastro Único, a Senarc disponibiliza para os novos prefeitos e novos
gestores do PBF, a partir do dia 1º de fevereiro de 2013, o “Tutorial de boas-vindas aos (às)
novos(as) gestores(as) municipais do Programa Bolsa Família (PBF)" que contém informações mais
detalhadas sobre os procedimentos para a gestão do Programa. Acesse o tutorial no Portal EAD/MDS,
no endereço eletrônico: http://www.mds.gov.br/ead/.
ANOTE NA AGENDA
Fevereiro de 2013 – Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até o fim de dezembro de 2012.
Março de 2013 – Cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até 28 de fevereiro de 2013.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento da Senarc: 0800 707 2003

