Acesse aqui as edições anteriores do Boletim
Censo Escolar!

CENSO INFORMA
Prazo final da coleta
Faltam poucos dias para o encerramento da coleta da Matrícula Inicial do
Censo Escolar 2018. Para você que ainda não informou os dados de sua
escola, não perca tempo, acesse o sistema Educacenso e realize a declaração. Você deve conferir os dados informados por meio dos relatórios
disponibilizados no sistema e realizar o fechamento da escola.
Atenção!
Escolas que preenchem seus dados em sistemas próprios para
que posteriormente esses dados sejam migrados ao
Educacenso, também devem realizar o fechamento diretamente no sistema Educacenso, após a conferência dos dados
migrados.

Todas as escolas, sejam essas abertas ou fechadas, terão seus dados preliminares publicados no Diário Oficial da União, portanto, escolas que não
realizarem o fechamento até o dia 31 de julho, poderão fazê-lo no período
de retificação.
É importante que os gestores das redes de ensino também confiram os
dados declarados no sistema Educacenso, acessando os relatórios de perfil, gestores e de notificação. É possível visualizar o quantitativo de escolas
que realizaram o fechamento por Estado e por município no sistema
Mapa das Escolas. Para mais informações assista o
vídeo tutorial do Fechamento do Censo.
Data final de coleta da Matrícula Inicial: 31 de julho de 2018.

CENSO EM FOCO
Níveis e Perfis de acesso ao sistema Educacenso
O acesso ao sistema Educacenso é realizado por usuários previamente
cadastrados de acordo com os diferentes perfis de acesso (escolas, secretarias municipais de educação, órgãos regionais de ensino, secretarias estaduais de educação, Setec e Inep). Os usuários do perfil escola tem acesso
apenas à escola selecionada, enquanto os outros perfis têm acesso às
escolas definidas para o seu perfil por meio dos campos Entidade Superior
e Órgão Regional da escola.

Para cada perfil, os usuários poderão ser cadastrados com níveis de acesso
diferenciados, a saber:
Leitor: Apenas visualiza os dados informados;
Executor: Visualiza e altera os dados informados;
Superusuário: Visualiza e altera os dados informados e ainda cadastra
novos usuários no sistema.
É necessário que cada perfil de acesso tenha um superusuário responsável
por cadastrar os novos usuários do sistema e por gerenciar seus níveis de
acesso.
Caso o superusuário do perfil de acesso, por alguma razão, não exerça
mais essa função, este deverá cadastrar um novo superusuário, o qual
será responsável pela gestão do perfil e exclusão do superusuário anterior.
Se o superusuário do perfil não realizar esse procedimento, será necessário que o novo usuário entre em contato com o responsável pelo Censo
da entidade hierarquicamente superior para solicitar o cadastro, ou seja,
o usuário da escola deverá consultar a Secretaria Municipal, o usuário do
município deverá consultar a Secretaria Estadual e os usuários dos Institutos Federais de Educação Tecnológica deverão consultar a Setec/Mec.
Destaca-se que o acesso ao sistema Educacenso deverá ser restrito às
pessoas que preenchem o Censo Escolar e aos gestores responsáveis pelo
acompanhamento da coleta de dados.

CENSO EM NÚMEROS
O mapa abaixo apresenta o percentual de escolas em atividade que informaram sua localização geográfica ao Censo Escolar utilizando o novo
aplicativo Censo Localiza (disponível na Play Store para celulares Android e
na App Store para celulares iOS). Observa-se um nível de informação superior a 30% apenas das escolas nos estados de Roraima, Amapá, Tocantins,
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Dessa forma, incentivamos que as escolas baixem o Censo Localiza e
realizem a marcação da localização da escola.
Assista o tutorial sobre o aplicativo

Mapa - Percentual de escolas que informaram sua localização
geográfica no aplicativo Censo Localiza segundo Unidade da Federação – Censo Escolar 2018 - Dado de 17/07/2018

CENSO RESPONDE
Como cadastrar turmas corretamente no Sistema
Educacenso?
As etapas e o tipo de atendimento exibidas no momento do cadastro das
turmas são disponibilizados de acordo com as informações declaradas no
local de funcionamento da escola e nos dados educacionais do cadastro de
escola, que englobam informações como atividade complementar, atendimento educacional especializado (AEE) e modalidades de ensino (ensino
regular, educação especial, EJA e Educação profissional).
É importante lembrar que o campo “nome da turma” serve apenas para
controle e acompanhamento da escola e não define, no âmbito de políticas
educacionais, a etapa e modalidade de ensino daquela turma. Para mais
informações e dicas sobre como cadastrar uma turma, consulte o
Caderno de Instruções e a Navegação Guiada disponíveis no site do
Censo Escolar: http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
Coordenação-Geral do Censo da Educação Básica (CGCEB)
Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED)
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

