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Fortalecimento das parcerias
do Bolsa Família com a área de Educação


Parceria com o Mais Educação amplia acesso de beneficiários à educação integral



Não alfabetizados do CadÚnico são público potencial do Brasil Alfabetizado



Busca Ativa nas turmas de alfabetização trará mais inclusões ao Cadastro Único



Videoconferência sobre parceria com PBA acontece nesta sexta-feira, dia 09

As agendas conjuntas entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e o
Ministério da Educação (MEC) têm se fortalecido cada vez mais. Duas importantes parcerias com a
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS), por meio do Programa Bolsa Família (PBF), se
destacaram em 2011.
Uma delas, com a Secretaria de Educação Básica, tem por objetivo aumentar o acesso dos beneficiários do
PBF às ações de Educação Integral, por meio do Programa Mais Educação. A outra parceria, com a
Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, foi
estabelecida para ampliar o acesso dos não alfabetizados identificados no Cadastro Único aos processos de
alfabetização. Adicionalmente, essa parceria ajuda na busca ativa para inclusão no Cadastro Único.
O Programa Mais Educação
O Programa Mais Educação induz e subsidia a implantação da Educação Integral nas escolas públicas do
país. O Programa 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; e a valorização das
experiências históricas das escolas de tempo integral.
As atividades a serem desenvolvidas são selecionadas pela escola a partir dos seguintes campos:
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos; cultura e artes;
cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da
natureza; educação econômica.
O número de escolas e estudantes beneficiados pelo Programa Mais Educação vem aumentando a cada
ano. Em 2008, foram 1.380 escolas, atendendo aproximadamente 400 mil estudantes do ensino
fundamental. Para 2011, foram 14.995 escolas das redes públicas estaduais e municipais para atender
aproximadamente três milhões de estudantes.
A parceria entre os programas Mais Educação e Bolsa Família
Para a adesão de 2012, o MEC, em parceria com o MDS, estipulou como critério central de expansão do
Programa Mais Educação a seleção de escolas em que a maioria dos alunos faça parte de famílias
beneficiárias do PBF, gerando assim uma lista de 26 mil escolas. A previsão é de que 15 mil novas escolas,
dentre as instituições listadas, façam a adesão. Estima-se que entre 60% e 80% delas contarão com
maioria de alunos do PBF. A meta até o final de 2014 é de que pelo menos metade de todas as escolas que
ofertam educação integral por meio do Programa Mais Educação sejam aquelas com maioria de alunos do

PBF. Hoje, elas representam 29% do total de escolas no Programa.
O processo de adesão das escolas teve início em novembro deste ano e a estimativa é de que seja
finalizado até abril. Contamos com a contribuição fundamental dos atores responsáveis pelo Bolsa Família
nos níveis federal, estadual e municipal, envolvendo os parceiros da educação da área de frequência
escolar do PBF (Operadores Masters Municipais – OMMs e Coordenadores estaduais). A definição de
estratégias conjuntas de mobilização é necessária para garantir que as escolas com maioria de alunos
membros de famílias beneficiárias do PBF sejam contempladas na expansão. A lista das escolas passíveis
de adesão, com identificação de município e UF, será disponibilizada em janeiro na área de
download/upload do SigPBF para facilitar as estratégias de articulação local.
Publicações sobre o Programa Mais Educação estão disponíveis neste link ou podem ser solicitadas no
endereço eletrônico: educacaointegral@mec.gov.br
Agenda da Parceria 2011
 Em outubro, na reunião com os Coordenadores Estaduais do PBF, a parceria com o Programa foi
apresentada.
 Em novembro, foi realizada Videoconferência sobre o Programa Mais Educação e a parceria com o
PBF.
 De 13 a 15 de dezembro, em Brasília, o MEC realizará uma Reunião Técnica, na qual serão
discutidas estratégias conjuntas para a implementação do Programa Mais Educação em 2012,
contando com a presença de 10 coordenadores estaduais do PBF, provenientes de estados com
maior concentração de escolas passíveis de adesão.
 Dia 15 de dezembro será realizada uma Webconferência voltada para os Operadores Municipais
Masters do Sistema Presença, para tratar do papel central desses atores no processo de adesão das
escolas com maioria de alunos do PBF.
 Em breve, serão disponibilizados no Sistema Presença de Frequência Escolar links para acesso aos
materiais sobre o Programa Mais Educação, bem como a lista das escolas passíveis de adesão.
O Programa Brasil Alfabetizado
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) tem por objetivo promover a superação do analfabetismo de jovens,
adultos e idosos e contribuir para a continuidade dos alfabetizados nos estudos. Como principal estratégia
de ação, o PBA apoia e financia projetos de alfabetização de jovens, adultos e idosos apresentados pelos
estados, municípios e Distrito Federal.
A parceria entre os programas Brasil Alfabetizado e Bolsa Família
A parceria entre o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e o Programa Bolsa Família (PBF) está sendo
fortalecida para potencializar as ações de alfabetização, ampliando as oportunidades para a população
historicamente excluída.
Entre 2006 e 2008, a articulação entre PBA e o PBF contribuiu para que cerca de 940 mil cidadãos inscritos
no Cadastro Único tivessem acesso às turmas de alfabetização. Dentre eles, quase 650 mil eram, também,
beneficiários do PBF. Esses números representam 28% e 19%, respectivamente, dos alunos que passaram
pelas turmas do PBA nesse período. Em 2009, essa tendência se manteve, pois 28% dos alfabetizandos
estavam inscritos no Cadastro Único e 21% eram beneficiários do PBF.
Tendo em vista que o público do Programa Brasil Alfabetizado tem perfil para estar inscrito no Cadastro
Único (famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três
salários mínimos), os mais de 70% de participantes do processo de alfabetização via PBA que não estão
inseridos no Cadastro Único teriam o perfil para tal e, possivelmente, para serem beneficiários do PBF.

Por isso, além da mobilização das pessoas não alfabetizadas identificadas no Cadastro Único para inclusão
no Programa Brasil Alfabetizado, a principal ação conjunta nessa parceria é a busca ativa por meio das
turmas de alfabetização para inclusão no Cadastro Único.
A parceria vem se consolidando com uma agenda comum para a utilização de instrumentos de mobilização
articulados, tais como informes, ofícios, videoconferências e oficinas.
Está em finalização uma Instrução Operacional que trata das potencialidades de inserção de beneficiários
do PBF e de inscritos no Cadastro Único nas turmas de alfabetização. A Instrução trata também da
mobilização dos alfabetizandos do PBA com perfil e ainda não inscritos, para que sejam inseridos no
Cadastro Único (em complementação à IO n º 10, de 25/10/2011).
Ainda neste ano devem ser distribuídos a coordenadores de turma do PBA 72 mil folhetos do Cadastro
Único que serão utilizados como material de apoio pedagógico no processo de alfabetização e
proporcionarão informações sobre direitos sociais.
Para que as estratégias de operacionalização dessa parceria possam ser pactuadas entre todos os atores
envolvidos e, será realizada uma Videoconferência nesta sexta-feira, dia 09 de dezembro, às 14h.
Para assistir e participar é só acessar este link.
Para conhecer os indicadores do PBA, consultar informações sobre os parceiros do Programa, sobre as
turmas das etapas anteriores ou para verificar se há turmas em funcionamento em sua região, basta
acessar o MAPA do PBA, também disponível no portal do MEC.
Agenda da Parceria 2011
 Em outubro, na reunião com os Coordenadores Estaduais do PBF, a parceria com o Programa
foi apresentada.
 A Instrução Operacional que trata do fortalecimento da parceria deve ser publicada ainda em
dezembro de 2011.
 Serão disponibilizadas, no SigPBF e no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA), a lista atualizada
(base de outubro de 2011) dos não alfabetizados identificados no Cadastro Único e no
Programa Bolsa Família e a lista de abertura de novas turmas de alfabetização do PBA.
 Dia 09 de dezembro será realizada Videoconferência, com presença dos diretores da Senarc,
às 14h. Para acompanhar, acesse o link aqui.
Senarc produz material sobre o PBF em línguas indígenas
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) acaba de publicar material exclusivo
sobre o Programa Bolsa Família (PBF) em 33 línguas indígenas.
A iniciativa valoriza a diversidade e amplia o acesso das famílias indígenas beneficiárias às informações
sobre o Programa, para que conheçam melhor as regras e possam exercer o controle social,
acompanhando a oferta dos serviços de saúde e educação por parte do poder público.
Ao todo, foram produzidos cinco mil cartazes e mais de 48 mil livretos que serão distribuídos nas
aldeias dos municípios com maior número de famílias indígenas beneficiárias do Programa, localizadas
em treze estados da federação.
A iniciativa contou com o apoio das coordenações estaduais e gestões municipais do PBF, da
Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena/SECADI/MEC, das Coordenações Estaduais de
Educação Escolar Indígena, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Federação das Organizações
Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e dos professores indígenas, que participaram ativamente das

discussões e sem os quais não teria sido possível a realização das traduções.
O material foi enviado para todos os parceiros nesta ação. O trabalho dos coordenadores estaduais e
gestores municipais do PBF também será importante para a divulgação e exposição dos cartazes nos
locais de maior circulação dos beneficiários indígenas.
Para ver a relação dos estados, municípios e línguas indígenas contemplados com o material produzido,
clique aqui.
ANOTE NA AGENDA
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.
30 de dezembro de 2011 - Prazo final para acompanhamento e registro das informações da agenda
de saúde, relativas ao 2° semestre de 2011. O registro é feito no Sistema de Gestão do Bolsa Família
na Saúde.
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.
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.

