
CUIDADOS COM O SEU CARTÃO:

Senha do cartão:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Se o seu Cartão Materia Escolar 
não estiver afixado neste local, 
ligue imediatamente para a 
Central de Atendimento Material 
Escolar: (61) 3029 8440

A sua senha está atrás do cartão, retire-o com 
cuidado;

Memorize sua senha, pois ela é a garantia de 
que ninguém, além de você, poderá utilizar o seu  
cartão;

O seu cartão está bloqueado. Para ativá-lo, ligue 
para a Central de Atendimento Material Escolar, 
pelo telefone (61) 3029 8440. Informe o número 
completo do seu CPF e, em seguida, os (4) quatro 
últimos dígitos do seu cartão; 

Atenção! Os três números do seu CPF não foram 

identificados no cartão por motivo de segurança, 
mas você precisa informá-los no momento do 
desbloqueio;

Não deixe o seu cartão em contato com ímãs e 
aparelhos eletrônicos (televisão, aparelho de 
vídeo, rádio, celulares e outros);

Não o dobre;

Evite contato com areia, umidade ou exposição 
ao sol;

Evite atrito com superfícies metálicas.

Quando utilizar o seu cartão, informe a opção 
débito;

O valor disponível expira em 45 dias, a contar da 

data de recebimento do Cartão Material Escolar.

Governo do Distrito Federal.
É tempo de ação. 



VEJA A SEGUIR O PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR O SEU CARTÃO:

DETALHES SOBRE SEU CARTÃO MATERIAL ESCOLAR:

COMO SOLICITAR A 2ª VIA DA SENHA OU DO CARTÃO:

TELEFONES ÚTEIS:

Em caso de danificação, perda ou roubo do seu 
cartão, siga os seguintes passos, com o seu CPF 
em mãos:

É muito importante que você memorize a sua 
senha. Em caso de esquecimento, siga os 
seguintes passos, com o seu cartão em mãos:

Retirar o cartão e depois efetuar o desbloqueio 
na Central de Atendimento (61) 3029 8440;
A validade do seu cartão será determinada pelo 
tempo em que o programa Cartão Material 
Escolar estiver vigente; 
Cuide bem do seu cartão, pois ele poderá ser 
utilizado no ano posterior, caso você seja 
contemplado com o programa Material Escolar.

Comparecer a qualquer agência do BRB, com o 
seu documento de identificação com foto, e 
solicitar a 2ª via do cartão mediante o pagamen-
to de tarifa no caixa;
Aguardar o prazo informado pelo BRB para 
confecção do cartão;
Retornar à agência do BRB onde solicitou a 2ª via 
do cartão com seu documento de identificação 
com foto e o comprovante da tarifa de emissão 
de 2ª via do cartão;

Escolha a opção de 2ª via de senha e siga as 
orientações da Central de Atendimento.

Ligar para a Central de Atendimento Cartão 
Material Escolar (61) 3029 8440;

Ir até uma das papelarias credenciadas (a lista 
de papelarias estará nos canais disponibilizados 
pela Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal - SEEDF); 
Utilizar o seu cartão, digitando a senha de 4 
(quadro) dígitos enviada nesta carta.

Receber o cartão;
Desbloquear o cartão diretamento na Central de 
Atendimento Material Escolar: (61) 3029 8440 
(tenha smpre em mãos o número do cartão e do 
seu CPF);

Uso exclusivo nas papelarias credenciadas pela 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - SEEDF. 

Informações sobre desbloqueio, perda e roubo 
ou outras informações sobre o seu cartão 
ligue (61) 3029 8440.


