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Ofício nº 055 /2010/DREA/CIRCULAR 
Araguaína, 23 abril de 2010. 

 
 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR - SEDE E MUNICÍPIOS 
  
 
 
Assunto: Programa Bolsa Família 

 
 
Senhor (a) Diretor (a),  
 
 

1.   Informo a Vossa Senhoria que, conforme a Lei nº. 10.836, de 09 de 

janeiro de 2004 e o Decreto nº. 5.774, de 11 de abril de 2006, o Bolsa Família é um 

programa de transferência direta de renda com condicionalidade, destinado a beneficiar 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. 

 

 2.             A condicionalidade do programa são, ao mesmo tempo, responsabilidade 

das famílias e do poder público; abrange as áreas de educação, saúde e  assistência 

social, pois representam o acompanhamento  de centenas de crianças e adolescentes de 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

 
 

3.   No âmbito do MEC, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade é responsável pela condicionalidade em educação, o que constitui o 

acompanhamento da freqüência escolar do programa. 

 

 4.             Para o Plano de Desenvolvimento da Educação ( PDE) combater a 

evasão escolar e apoiar s permanência e a progressão escolar são referenciais 

fundamentais  e o acompanhamento  da freqüência  escolar dos beneficiários do PBF é 

uma ferramenta  estratégica para esse objetivos. 

 



 
 

5.   Assim, será realizado uma reunião intersetorial com vistas aos seguintes 

objetivos: desenvolvimento de ações que possam contribuir para a redução da evasão 

escolar; a baixa freqüência dos alunos beneficiários do programa: a sensibilização dos 

atores envolvidos quanto ao acompanhamento individual dos beneficiários; orientar os 

Diretores de  Unidades escolares para serem diretores operadores, ou sejam  os 

responsáveis pela inserção dos dados no Sistema de Freqüência  Escolar / MEC . 

 

 6.             Mediante o exposto, convocamos  Vossa Senhoria  para participar da 

referida reunião, que acontecerá  no dia 27 de abril de 2010 , às 14h e 30min no 

Instituto ESEAS – Pós Graduação, localizado a Rua Tomás Batista nº. 992 – St. 

Rodoviário (ponto de referencia, após o Rodo Táxi, na Av. Perimetral, a primeira rua à 

esquerda), onde também estarão presentes os Secretários Municipais de Educação, 

Saúde, Ação Social e Diretores das escolas municipais.  

 

7.                     Contamos com a presença de todos.  

 
 

 
 
 
  Atenciosamente, 

 

 
ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA 

Diretora Regional de Ensino 
 

 


