*

12b – Recursos necessários para a participação do aluno em avaliações (provas, exames, avaliações externas, etc.)
Auxílio ledor

Auxílio-transcrição

Guia-Intérprete

Intérprete de Libras

Leitura Labial

Prova em Braille

Prova Ampliada
(Fonte tamanho 16)

Prova Ampliada
(Fonte tamanho 20)

Prova Ampliada
(Fonte tamanho 24)

Nenhum

DOCUMENTO
13a – Complemento da identidade

13 – Número da identidade

13b – Órgão emissor da identidade

13c – UF da identidade

13d – Data de expedição da identidade

14 - Certidão Civil (Se a certidão foi emitida até 31/12/2009 – modelo antigo – preencher os campos 14a a 14h. Caso a certidão
tenha sido emitida a partir de 01/01/2010 – modelo novo –, preencher somente o campo 14i)
Modelo antigo

Modelo novo

14a – Tipo de certidão civil
Certidão de nascimento

14b – Número do termo

14c – Folha

14d – Livro

Certidão de casamento

14e – Data de emissão da certidão

14f – UF do cartório

14g – Município do cartório

14h – Nome do cartório

14i – Número da Matrícula (Registro Civil – Certidão Nova)

15 – Número do CPF

16 – Documento estrangeiro/Passaporte
–

Justificativa da falta de informação sobre documento do aluno
Aluno não possui documento
Escola não possui informação de documento do aluno

ENDEREÇO RESIDENCIAL
17 – Localização/Zona de residência
Urbana

18 – CEP
–

Rural

19 – Endereço

20 – Número

21 – Complemento

23 – UF

*

22 – Bairro

24 – Município

Ver definição no caderno de instruções.
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CENSO ESCOLAR 2013
CADASTRO DE ALUNO
Código da Escola

IDENTIFICAÇÃO
1 – Identificação única (código gerado pelo Inep)

2 – Nome completo

3 – Número de Identificação Social (NIS)

4 – Data de nascimento

5 – Sexo
Masculino

Feminino

Indígena

Não declarada

6 – Cor/Raça
Branca

Preta

Parda

Amarela

7 – Filiação (informar nome completo)
Nome da mãe

Nome do pai

Não declarado/Ignorado

8 – Nacionalidade do aluno
Brasileira

Brasileira – nascido no exterior ou naturalizado
*

Estrangeira

9 – País de origem

10 – UF de nascimento

11 – Município de nascimento

12 – Aluno com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação
Sim

Não

12a –Tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação
Deficiência

*

Transtorno global do desenvolvimento

Cegueira

Baixa visão

Surdez

Deficiência
auditiva

Surdocegueira

Deficiência
física

Deficiência
intelectual

Deficiência
múltipla

Ver tabela no caderno de instruções.

Autismo
Infantil
Síndrome de
Rett

Síndrome de
Asperger
Transtorno desintegrativo
da infância

Altas habilidades/Superdotação
Altas habilidades/
Superdotação
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DADOS VARIÁVEIS (início do ano corrente)
26 – Turma unificada

25 – Nome da turma

Creche (0 a 3 anos)

Pré-Escola (4 e 5 anos)

27 – Turma multietapa, multi, correção de fluxo, EJA fundamental (anos iniciais e anos finais) ou Educação Profissional Mista
Educação Infantil

Ensino Fundamental

Creche

Série

Pré-Escola

Educação de Jovens e Adultos
Ano

Anos iniciais

Anos finais

Educação Profissional Mista
Concomitante

Subsequente

28 – Recebe escolarização em outro espaço (diferente da escola)
Em hospital

Em domicílio

Não recebe

29 – Transporte escolar público
Utiliza

Não utiliza

29a – Poder Público responsável pelo transporte escolar
Municipal

Estadual

29b – Tipo de veículo utilizado no transporte escolar
Rodoviário

Aquaviário/Embarcação

Vans / VW Kombi

Micro-ônibus

Capacidade de até 5 alunos

Capacidade de 5 a 15 alunos

Ônibus

Bicicleta

Capacidade de 15 a 35 alunos

Capacidade acima de 35 alunos

Tração animal

Outro tipo de veículo
rodoviário

Ferroviário
Trem/Metrô

30 – Forma de ingresso do aluno (apenas para alunos de escolas federais)
Sem processo seletivo.
Sorteio.
Transferência.
Exame de seleção sem reserva de vagas.
Exame de seleção, vaga reservada para alunos da rede pública de ensino.
Exame de seleção, vaga reservada para alunos da rede pública de ensino, com baixa renda.
Exame de seleção, vaga reservada para alunos da rede pública de ensino, com baixa renda e autodeclarado preto, pardo ou indígena.
Exame de seleção, vaga reservada para outros programas de ação afirmativa.
Outra forma de ingresso.
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