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Programa Mais Educação e Programa Saúde na Escola
dão início à adesão de 2014
Como a prioridade dos dois Programas é atender as escolas com maioria de
estudantes do Bolsa Família, é importante que os Gestores do PBF se articulem com as
Coordenações de Educação e de Saúde para aumentar a mobilização nos municípios
Os resultados das articulações entre o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa Mais Educação (PME) e
o Programa Saúde na Escola (PSE) foram excelentes no ano passado: são 32 mil escolas maioria PBF
no Mais Educação (65% do total) e 44 mil com esse perfil no Programa Saúde na Escola (55%
do total). Atualmente, 22 mil escolas no país, com maioria de estudantes beneficiários do PBF, integram
os dois Programas. Para 2014, a meta é garantir a continuidade dessas escolas no PME e no PSE e atrair
novas instituições de ensino. Os processos de adesão ao PME e ao PSE já estão abertos.
O Programa Mais Educação — que induz a educação integral no país — e o Programa Saúde na Escola —
que trata do enfrentamento das vulnerabilidades e da promoção da saúde no ambiente escolar — têm as
escolas maioria PBF como prioritárias nos seus processos de adesão. Isso reforça o objetivo das parcerias
para o Programa Bolsa Família, que é o de potencializar os efeitos das condicionalidades e, dessa forma,
ampliar o acesso dos beneficiários aos direitos sociais, com foco nos estudantes em situação de maior
vulnerabilidade social.
Por se tratar de programas estratégicos, que têm como prioridade o desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes e jovens e, por isso, essenciais para a superação das condições de pobreza, é
importante que o Gestor Municipal do PBF articule — com os coordenadores do PME, PSE e PBF nas
Secretarias Municipais de Educação e Saúde — a mobilização para a adesão a esses Programas.
No caso do PME, as escolas públicas devem realizar o cadastramento, até o fim de maio, no Sistema
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) interativo (http://pdeinterativo.mec.gov.br/). Atenção: o
PDDE interativo substituiu o Simec como sistema para a adesão ao Programa.
Em 2014, considera-se prioritária a mobilização das 32 mil escolas maioria PBF, que já participam do PME
desde 2013, para confirmar a readesão em 2014, o que deve ser feito pelo acesso ao sistema PDDE
Interativo. Além disso, há outras 17 mil escolas, com grande concentração de estudantes de famílias
beneficiárias do PBF, que ainda não participam do PME. Espera-se que essas escolas efetuem a adesão
ao Programa em 2014.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) disponibiliza, ao Gestor Municipal do
PBF, as listas das escolas, visando à mobilização para a adesão ao Programa Mais Educação em 2014. A
relação das escolas que precisam efetuar a readesão pode ser lida aqui. Para verificar a lista das escolas
que podem aderir ao PME pela primeira vez, clique aqui. A partir dessas informações, o Gestor do Bolsa
Família pode entrar em contato com a Coordenação do PBF na Educação e com a Coordenação do PME
em seu município, a fim de sensibilizá-las sobre a importância da inclusão de todas as escolas, em função
de ter, em seu público, estudantes em situação de maior vulnerabilidade social.
No PSE, são as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação que realizam, no momento da adesão, a
inclusão das escolas que integrarão o Programa. As Secretarias têm até 25 de abril para efetuarem a
adesão pelo Portal do Gestor da Atenção Básica, disponível no site dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab.
Neste ano, o processo de adesão ao PSE foi simplificado. Logo na entrada do sistema
informatizado, estarão presentes os dados pactuados em 2013, com a atualização do número de

estudantes conforme o último Censo Escolar. Os Gestores da Saúde e da Educação poderão optar por
manter esses dados ou alterá-los, conforme a necessidade de seu território. Ao fim do processo, haverá
um ícone para confirmar que a adesão foi realizada em comum acordo entre os Secretários Municipais de
Saúde e Educação. Assim, não será necessário anexar, ao sistema, o Termo de Compromisso.
Outra novidade da adesão ao PSE refere-se à ação NutriSUS, direcionada às creches participantes do
PSE. Trata-se de ação optativa, parte da Ação Brasil Carinhoso, relativa à estratégia de fortificação da
alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais) — NutriSUS. A ação consiste na adição
de um sachê contendo uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições oferecidas
diariamente às crianças nas creches.
Curso de Educação Alimentar e Nutricional no Contexto do PBF
O curso a distância Educação Alimentar e Nutricional no Contexto do PBF, realizado pelo MDS, em
parceria com a Fiocruz, recebeu mais de 3 mil inscrições vindas de todo o país. O curso terá início
em julho de 2014.
Inscreveram-se profissionais da assistência, da saúde e da educação com atuação direta e/ou indireta
no Programa Bolsa Família, garantindo a participação de três setores fundamentais para a
implementação de ações relacionadas ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
Em breve, o MDS e a Fiocruz disponibilizarão as informações sobre os aprovados. O curso oferece 2
mil vagas.
Registro da frequência escolar vai até 30 de abril
Termina, no próximo dia 30, o período para o registro da frequência escolar dos beneficiários do
Programa Bolsa Família, referente aos meses de fevereiro e março de 2014. Os municípios precisam
registrar a frequência no Sistema Presença, do Ministério da Educação (MEC).
O Gestor do Bolsa Família deve apoiar a área de educação do município para a coleta e o registro das
informações. O trabalho articulado é fundamental para que sejam mantidos os bons resultados
alcançados na tarefa de garantir o acesso das crianças e dos adolescentes do PBF à educação e de
evitar o abandono escolar.

ANOTE NA AGENDA
28 a 30 de abril – Décimo Sexto Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de
Assistência Social (Congemas). O evento será realizado em Cuiabá, no Mato Grosso.

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

