
 
                                    ATENÇÃO  
 
•••• Em relação à formação do docente (graduação – Normal Superior) não 

consta a opção no questionário do Educacenso, portanto, a escola deverá 
colocar a opção que mais se aproxima da formação dele, ou seja, marcar o ícone 
Outros, conforme o Manual de Orientação, página 73. 

 
•••• A escola de tempo integral que faz parte do Programa Mais Educação terá 

duas opções de cadastrar no sistema. A primeira delas é quando a turma faz 
parte do referido programa, basta colocar o horário integral e marcar a opção 
SIM (Escola faz parte do Programa Mais Educação). Nesse caso, não há 
necessidade de informar os tipos de atividades que a escola desenvolve pelo 
programa, nem informar os professores monitores, pois o MEC já tem a relação 
e o controle das pessoas e das atividades que cada Unidade Escolar 
desempenha. Essa opção é válida para os alunos que tem o Mais Educação e os 
Pioneiros Mirins.  
A outra opção é: se a turma tem alunos que participam apenas dos Pioneiros 
Mirins, deverá criar uma turma para atender a esses alunos, conforme as 
Orientações Para Informação das Turmas do Programa Mais Educação/Ensino 
Médio Inovador Censo Escolar-Educacenso. 
 

•••• Em relação aos alunos que são atendidos pelo programa Pioneiros Mirins, o 
aluno poderá fazer a escolarização na escola A e no contra turno, participar da 
Atividade Complementar – Pioneiros Mirins, na escola B. Isto vale tanto para 
as escolas municipais, como para as estaduais. Lembrando que cada uma 
informará a sua realidade, observando os horários, para que não haja 
coincidência. 

 
•••• Em relação à escola que cede espaço para outra escola, a cedente é quem 

informará no Censo Escolar que compartilha o prédio (Ícone 32 e 32a, do 
questionário da escola). E a que usa espaço deve colocar a turma com docente e 
alunos, como também no cadastro da escola campo 40 contabilizar a(s) turma(s) 
junto as da própria escola. 

 
 
 
EM caso de dúvidas, entre em contato através dos telefones (63) 3411 5022 ou 3411 5007. 
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