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Videoconferência sobre o Programa Mais Educação e sua parceria 
com o Bolsa Família  

Os Ministérios da Educação (MEC) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) estabeleceram 
parceria com o intuito é de ampliar o acesso dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) às ações de 

Educação Integral, por meio do Programa “Mais Educação”.  

Para falar sobre o assunto, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) e a Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) promovem no dia 8 de novembro, próxima terça-feira, a 25ª Videoconferência 
do Programa Mais Educação. 

O objetivo é divulgar o processo de adesão das escolas ao programa e proporcionar um espaço para 

esclarecimento de dúvidas. O evento, que será transmitido no endereço eletrônico 

http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao, terá início às 14h30. 

O Programa Mais Educação tem como princípios: 

 A articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas

socioculturais;

 A constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de educação integral;

 A integração entre as políticas educacionais e sociais;

 A valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral.

A parceria PBF-Mais Educação leva em conta as maiores dificuldades que as crianças e jovens em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica têm no percurso educacional.  

A meta proposta nessa parceria é que, até o final de 2014, pelo menos metade das escolas que 

ofertam educação integral por meio do Programa Mais Educação sejam aquelas onde há 
maioria de alunos do PBF. Atualmente, cerca de 29% dessas escolas têm maioria de alunos do Bolsa 

Família). 

A lista das escolas que podem aderir ao Programa Mais Educação para o ano de 2012 foi elaborada 
conjuntamente pelo MEC e pelo MDS, priorizando aquelas com maioria de alunos inscritos no PBF. O 

processo de adesão das escolas terá início em novembro. 

A contribuição dos gestores do PBF, da área de assistência e dos nossos parceiros da educação é 

fundamental na articulação para garantir a expansão do Programa Mais Educação às escolas com maioria 
de alunos do PBF.  

25ª Videoconferência do Programa Mais Educação 

Data: 08/11 

Hora: 14h30 
Link: http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao 
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MDS realiza Pesquisa Nacional sobre Programas Municipais de Transferência de Renda 

A Pesquisa Nacional sobre Programas Municipais de Transferência de Renda (PNPMTR), 
desenvolvida pelo MDS, tem como objetivo coletar informações sobre os programas de transferência 

de renda municipais e identificar os municípios que já implementam ou que planejam implementar 
programas próprios de transferência de renda e as características desses programas. 

Isso permitirá a divulgação das experiências em âmbito nacional e a identificação de oportunidades 

de parceria entre União, estados, Distrito Federal e municípios, buscando aumentar a efetividade 

dos programas locais de transferência de renda. 

O MDS tem interesse em conhecer melhor essas iniciativas municipais, pois a articulação federativa 
tem papel fundamental na estratégia do Plano Brasil Sem Miséria. A participação dos municípios é 

de grande importância, tanto para a divulgação dos diversos modelos de programas de transferência 

de renda implementados no Brasil, quanto para estabelecer a comunicação entre os gestores dos 
programas municipais e o Governo Federal.  

A pesquisa pretende levantar informações sobre: tipo de cadastro utilizado, número e perfil de 

famílias beneficiárias, valor dos benefícios e formas de acompanhamento das famílias, entre outras. 

O acesso à pesquisa estará disponível de 03 de novembro até 16 de dezembro de 2011 e será feito 

pela internet, no link http://www.mds.gov.br/ead/, a partir do cadastro do responsável no portal 

.  

O questionário deverá ser respondido uma única vez pelo município, preferencialmente pelo gestor 

do programa de transferência de renda municipal ou pelo gestor municipal do PBF, quando ele 
acumular as duas funções. Caso haja dificuldade, o gestor deve contatar o MDS pelo endereço de e-
mail deben.cgiptr@mds.gov.br ou suporte.ead@mds.gov.br, informando os seguintes dados: nome 

completo, CPF, e-mail, telefone para contato e cargo/função. 

Obtenha mais orientações sobre como acessar e participar da pesquisa lendo o Guia de Navegação 
Simplificado, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.mds.gov.br/ead/ava/mod/resource/view.php?id=1384. 

Os resultados da pesquisa subsidiarão a definição da estratégia de pactuação para 

integração de programas municipais de transferência de renda ao PBF a partir de 2012. 

ANOTE NA AGENDA 

04 de novembro de 2011 – Prazo final para o registro do “Recurso on-line” referente à 

repercussão de descumprimento de condicionalidades em setembro de 2011. 

30 de dezembro de 2011 - Prazo final para atualização cadastral das famílias beneficiárias do PBF 

que estão na Revisão Cadastral e nas Auditorias do Cadastro Único.  

Janeiro de 2012 - Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral e Auditorias que não 
tenham o cadastro atualizado até o fim de dezembro.  

Março de 2012 - Cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral e Auditorias que 
não tenham o cadastro atualizado até 28 de fevereiro de 2012. 
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QUERO RECEBER O INFORME PBF 

Para receber o “Bolsa Família Informa” semanalmente por e-mail, clique aqui e envie uma mensagem 

com o assunto “QUERO RECEBER O INFORME PBF”. Outra opção, que dá acesso a todas as edições 

anteriores, é acessar o portal do MDS neste link. 

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. 
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