Planejamento e Avaliação _ Araguaína
CENSO ESCOLAR 2011
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Para informar os dados oficiais da escola no Sistema Educacenso utilize o site de produção:
educacenso.inep.gov.br
Os dados devem ser coletados com referência a data base do Censo Escolar (última quarta feira de maio), que
este ano é dia 25 de maio de 2011;
Independente do dia da coleta dos dados, não se deve esquecer da data base do Censo, 25 de maio;
Agora é o momento de remanejar, corrigir, alterar e incluir qualquer dado da escola, aluno e docente que foi
detectado errado no Módulo - Situação do Aluno ou em outro momento, após o fechamento do Sistema na coleta
do Censo Escolar 2010;
Ao concluir a coleta do Censo Escolar 2011 devem imprimir, conferir e arquivar todos os Relatórios, para
garantir a efetivação do seu trabalho e a realização do Módulo – Situação do Aluno em 2012, sem problemas;
NIS – Documento que a Caixa Econômica Federal gera para as pessoas. Não obrigatório no Censo;
A Atividade Complementar pode ser oferecida para qualquer aluno no contra turno ao da escolarização;
Atendimento Educacional Especializado (AEE) é destinado apenas aos alunos com deficiência;
Os Relatórios gerados no Sistema Educacenso são com base no dia anterior;
O aluno pode ser vinculado em até 4 atividades complementares e em 2 de escolarização ( turnos diferentes);
Turma multisseriada significa uma sala de aula com crianças de mais de uma série do Ensino Fundamental;
No cadastro de turma deve ser informado primeiramente a série e depois outro dado que julgar necessário;
A escola que atende sala de recurso deverá informar no Cadastro da Escola, no campo 44-Atendimento
Educacional Especializado (AEE) que atende não exclusivamente.
A escola que atende sala de recurso deverá informar no Cadastro da Turma no campo Tipo de Atendimento,
Atendimento Educacional Especializado;
A informação da deficiência do Aluno será informada no Cadastro do Aluno ;
No Cadastro do Aluno deve ser marcado, no item 12, a opção Sim para registrar os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação;
No Cadastro do Aluno deve ser marcado, no item 12a, a opção referente ao tipo de deficiência, transtorno global
do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação;
No Cadastro do Aluno ao marcar deficiência múltipla, poderá marcar as deficiências que compõem a múltipla;
Alunos com dificuldade de aprendizagem não é aluno com deficiência mental. É necessário muito cuidado!!
Busquem apoio de pessoas capacitadas na área para melhor análise do caso;
As Salas de Recurso Multifuncional (AEE) é para dar apoio, respaldo aos alunos do Ensino Regular;
As escolas paralisadas devem ser informadas no Sistema Educacenso; ( Autenticação)
Devem abrir pelo menos duas vezes ao dia seus e-mail, o site da DRE e se possível utilizar MSN pois,
estaremos utilizando esta ferramenta no repasse de informações sobre o Censo Escolar 2011;
Além da publicação no DOU, o Inep envia, a cada gestor (secretários estaduais e municipais de educação) –
pelo Correio e com aviso de recebimento – a situação de preenchimento, inclusive quais as escolas de seu
município que ainda não responderam o Censo (escolas faltantes). O instituto envia, também, cinco relatórios
detalhados: de dados de matrículas, de transporte escolar, de atividade complementar e atendimento educacional
especializado, de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional e de educação profissional.
Todos separados por escola, para que a secretaria possa fazer sua conferência e proceder às correções após a
publicação do resultado preliminar.
PRAZO FINAL DA DRE 02/08/2011 ( 02 A 14- PERÍODO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE ERROS)
PRAZO FINAL INEP 14/08/2011

É IMPRESCÍNDÍVEL QUE TODAS AS ESCOLAS PREENCHAM E PROCEDA O FECHAMENTO DO
CENSO ESCOLAR NO PRAZO ESTIPULADO.
Qualquer dúvida envie e-mails asplan-araguaina@seduc.to.gov.br ou ligue, (63) 3411 5022/3411 5007.
Bom trabalho!!!
ASSPLAN 2011.

