
ORIENTAÇÕES SOBRE O CENSO ESCOLAR - MÓDULO SITUAÇÃO DO 

ALUNO E RESPOSTA EDUCACIONAL À PANDEMIA DE COVID-19 NO 

BRASIL EM 2020.  

 

A pandemia de COVID-19 trouxe impactos importantes à educação brasileira.  

O cenário exigiu a suspensão das atividades escolares presenciais, ao mesmo 

tempo em que impôs às redes de ensino a busca por alternativas 

administrativas e, sobretudo, pedagógicas para a manutenção dos processos 

de ensino-aprendizagem durante esse momento.  

Com o objetivo de coletar informações a respeito dessa situação, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

elaborou o formulário "Resposta educacional à pandemia de COVID-19 no 

Brasil em 2020". O instrumento, em formato eletrônico, tomou como referência 

estudos técnicos internos e outras pesquisas nacionais e internacionais já 

realizadas sobre o tema no período. Trata-se, portanto, de um desdobramento 

extraordinário do Censo Escolar 2020. 

O instrumento será aplicado a partir de 22 de fevereiro de 2021, por meio do 

Sistema Educacenso, a todas as escolas brasileiras, durante o preenchimento 

da segunda etapa de coleta do Censo Escolar 2020, o Módulo Situação do 

Aluno, que reúne informações de rendimento e movimento escolar dos alunos, 

ao final do ano letivo. Os respondentes do instrumento serão os gestores 

escolares. 

Para conhecer o formulário, acesse: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/questionarios/Qu

estionaario_Resposta_educacional_a_pandemia_de_COVID-

19_no_Brasil_de_2020.pdf 

Com objetivo de orientar as escolas sobre o preenchimento do instrumento, o 

INEP realizará uma Live com todos os interessados. Confira as informações 

abaixo: 

LIVE Censo Escolar 2020: declaração de rendimento e movimento dos alunos 

em 2020 e os impactos da suspensão das atividades escolares presenciais em 

razão da pandemia de COVID-19 

Quando: Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, às 15h, horário de Brasília-

DF. 

Onde: Canal do INEP no Youtube (https://www.youtube.com/c/inep_oficial) 

Acesse o nosso canal do Youtube e ative os sininhos para ser notificado assim 

que a nossa Live começar! 



Caso tenha dúvidas sobre a Situação do Aluno e/ou sobre o preenchimento do 

formulário acima referenciado, acesse o formulário no caminho a seguir e envie 

a sua pergunta até 12/02: https://forms.gle/cEkChSaPhDb42RNm7.  

 

Compilaremos as principais dúvidas para abordá-las durante a Live. 

 

Atenciosamente, 

Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Diretoria de Estatísticas Educacionais 


