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O que é o Auxílio Brasil? 

O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do governo 

federal.  

Ele substitui o Bolsa Família, descontinuado no final de outubro/2021, após 

18 anos de existência. 



Quem vai receber o Auxílio Brasil? 
Assim como no Bolsa Família, o Auxílio Brasil 
atende famílias em situação de: 
 

 • extrema pobreza  
 (renda per capita até R$ 105,00)  

 e  

 • pobreza 
 (renda per capita entre R$ 105,01 até R$ 210,00)  



Quais benefícios compõem o Auxílio Brasil? 
 

São três benefícios básicos que compõe o PBA: 
 

• Benefício Primeira Infância; 

• Benefício Composição Familiar; e, 

• Benefício de Superação da Extrema Pobreza. 













Na Tela abaixo, digite o CODINEP de sua Unidade Escolar e a senha inicial de acesso, que 

é também, o número do código INEP: 

Senha – Digitar o mesmo código . Ex: 35000018 

 2-) Clique em entrar, a tela seguinte permite que você entre no sistema (clicando  no 

botão  “ENTRAR”) e você deverá alterar a senha. 



Esta senha será utilizada até a próxima coleta, após digitar a nova senha, clicar no botão Envia. 

As senhas são reinicializadas todo primeiro acesso da coleta, ou seja, na próxima coleta você deverá 

realizar novamente a etapa 1. 

Caso não se lembre da senha durante o período de coleta, deverá encaminhar e-mail para 

ticdremp@sme.prefeitura.sp.gov.br com os dados da Unidade e pedir a reinicialização. 

mailto:ticdremp@sme.prefeitura.sp.gov.br


 Ao clicar no botão ENTRAR, você terá acesso à tela da próxima 

figura , que lista as crianças que deverão ter suas frequências informadas. 

Na mesma tela, há um link que demonstra o total de registros inconsistentes ( 

NÚMERO de alunos que precisam ter informação da frequência).  

Este número diminui, conforme se digita a frequência do aluno, até zerar. 



 Ao clicar nele (NOME DO ESTUDANTE), será carregado uma tela 

(INCONSISTÊNCIAS) que tem a finalidade de auxiliar a unidade na identificação dos alunos 

que ainda não tiveram suas frequências informadas. Nela também é possível efetuar a digitação 

individual da frequência. 



Para os alunos que estudam na unidade: 

Preencha a porcentagem de frequência do respectivo mês e clicar em Enviar: 
•Clicar no botão enviar 



            Caso o aluno tenha porcentagem inferior a 75%(6 a 14 anos) ou 60%( 4 e 5 

anos) é obrigatório o preenchimento do campo “Motivo” selecionando a alternativa 

que couber (clique na flechinha) e para frequências iguais ou superiores o campo 

ficará em branco. 



 O campo Não/LOCALIZADO/Encontrado deve ser assinalado apenas 

quando o aluno não estudar na unidade e os campos correspondentes às frequências 

deverão ser preenchidos com zeros e sem a indicação dos respectivos motivos, como 

no passo-a-passo abaixo: 

Caso não saiba a unidade que o aluno estuda atualmente, deixar em 

branco. 

É muito importante que a escola faça a pesquisa da unidade atual do aluno, quando 

esse campo fica em branco o aluno não terá frequência informada no período.  



Pesquise a unidade por uma parte do nome da escola: 

Clique duas vezes sobre o código da unidade atual do 

aluno 



Não preencher nada no campo de frequência/motivo e clicar no botão 

Enviar 

Uma vez preenchido com o INEP da unidade identificada referente a 

transferência 



 Após digitar as frequências de todos os alunos da lista, a unidade deverá gerar um 

protocolo de entrega. 

A figura abaixo demonstra o link de envio do protocolo 

Esta mensagem só aparece quando todos os alunos tiverem a frequência informada. 

Ao clicar no link de confirmação, você deverá preencher os dados da tela 

seguinte: 





 Presença é o sistema desenvolvido pela parceria 

do Ministério da Educação e Inep com objetivo de 

acompanhar e monitorar a frequência escolar de 

estudantes beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Esse 

acompanhamento aos gestores públicos, de forma 

intersetorial, a facilidade de identificação e monitoramento 

da educação básica para todos, principalmente às crianças, 

adolescentes e jovens em situação de pobreza e extrema 

pobreza. 

 O auxiliar Regional procederá com a criação dos cadastros para 

acesso dos Operadores Escolares. 

 

 A partir de 18/04 até 27/04 o Operador, deverá acessar o Sistema 

para fazer a conferência dos dados migrados da aplicação EOL para o 

Presença. 



PERÍODO DE COLETA ABERTURA 
INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS 
MUNICIPAL COM O FEDERAL  

APLICAÇÃO EOL 

ENCERRAMENTO 
SISTEMA PRESENÇA 

FEV/MAR 01/abr 15/abr 27/abr 

ABR/MAI 31/mai 15/jun 27/jun 

JUN/JUL 01/ago 15/ago 29/ago 

AGO/SET 03/out 15/out 27/out 

OUT/NOV 30/nov 15/nov 22/dez 
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