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Informativo 
 

 

Senhores (as) diretores (as), 

 

Informamos que o Programa Pioneiros Mirins esta passando por algumas 

modificações em sua estrutura funcional. 

As metas de cada município foram reduzidas provisoriamente para facilitar a 

sua efetivação, tão logo o programa se ajuste, as mesmas voltarão ao que era 

anteriormente. As metas de cada município foram distribuídas conforme o número de 

escolas cadastradas conforme documento em anexo. 

Os seguintes critérios devem ser observados na realização do 

recadastramento: 

1. Cadastro dos responsáveis (diretores das unidades escolares) pelo 

Programa Pioneiros Mirins em cada município (etapa já concluída); 

2. No recadastramento deve-se priorizar os beneficiários que já estavam  

no Programa, inclusive os da rede municipal.  

3.  Todos os alunos devem ser cadastrados de acordo com a meta 

estabelecida por escola, independentemente da relação encaminhada por esta 

Superintendência. 

4. Todas as dúvidas em relação ao recadastramento devem ser 

encaminhadas para o email: pioneirosmirins@gmail.com ou telefone 3218-1945. 

5. O cadastro será efetuado via internet no seguinte site: 

http://pioneiros.setas.to.gov.br, de acordo com o tutorial em anexo. 

6. O cadastro deverá ser efetuado entre os dias 16 e 19 de outubro de 

2012.   
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 
Os seguintes critérios devem ser observados: 

• Ser cadastrados no Cadastrado Único do Governo Federal; 

• Estar devidamente matriculado na rede Estadual ou Municipal de ensino;  

• Priorizar famílias cuja renda atinja no máximo ate dois salários mínimos, com 
renda per capta menor ou igual a 1/3 salário mínimo;  

• Ter idade entre 06 a 14 anos e estar matriculados na rede estadual ou 
municipal de ensino; 

• Priorizar famílias em situação de vulnerabilidade, fragilidade e risco social, com 
presença de: Instabilidade e fragilização dos vínculos afetivo-relacionais entre 
os membros do grupo familiar e no micro-território onde vive; 

  
OBSERVAÇÃO: Terão preferência, as famílias com a presença de maior número de 

indicadores de vulnerabilidade, fragilidade e risco social.  

 

CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO 

 

• Alcançar a idade máxima de 15 anos completos; 

• Mudarem de município; 

• Obtiverem faltas ao programa superior a 25% da carga horária mensal, sem 
justificativa, no ensino regular e no programa; 

• Não apresentarem os documentos exigidos; 

• As famílias ou responsáveis não participarem das reuniões realizadas pelo 
responsável pelo programa; 

• A família superar a renda per capta exigida; 

• Não houver interesse por parte da família ou do beneficiário de participar das 
atividades do programa. 

 

                     Valdeonne Dias da Silva 

Superintendente do Programa Pioneiros Mirins 


