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Mem. nº 026/DREA/GAB /CIRC                                        SGD: 2021/27009/011206 

 

Araguaína, 07 de fevereiro de 2022 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

Assunto: Reabertura Sistema Educacenso - Módulo Situação do Aluno. 

 

 

     Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.       Informamos, que no período de 01/02/2022 a 17/03/2022, em cumprimento a 

Portaria Inep nº 200, de 12 de maio de 2021 que define o cronograma de atividades do Censo 

Escolar 2021, estará disponível no Sistema Educacenso, o Módulo Situação do Aluno para 

preenchimento das informações do Rendimento/movimento dos alunos informados na 1ª 

etapa do Censo Escolar 2021 - Matrícula Inicial. No período de 04 a 18 de abril de 2022 o 

Sistema será reaberto para conferência e retificações.  Endereço para acesso: 

http://censobasico.inep.gov.br/censobasico. 

 

2.       Nesse momento, não serão liberados: 

      Relatório de perfil: Situação das escolas. 

 Relatório Gerencial: 1.Relação de Alunos Transferidos no Ensino 

Fundamental, Médio (modalidade regular) e Curso Técnico Integrado (modalidade 

profissional) que foram Admitidos Após apenas como Transferidos. 

 Formulário Resposta educacional - COVID-19 (Durante a coleta da Situação 

Aluno 2021, segunda etapa da pesquisa do Censo Escolar da Educação Básica). 

Ressaltamos que o Inep disponibilizará, em formulário eletrônico, a 2ª edição da pesquisa 

sobre a Resposta educacional à pandemia de Covid-19 no Brasil. Lembrando que esse 

formulário será respondido no próprio sistema Educacenso. 

 

3.      Segue o link: https://drive.google.com/drive/folders/1k5pgg_4oQqQ-qJCGzJ 

_PNv42mdTqE38x?usp=sharing (Mochila Pedagógica) para acesso aos materiais orientadores 

da Situação do Aluno 2021 listados abaixo: 
 

 Cartilha da Situação do Aluno 2021 

 Taxas de rendimento escolar 

 Qualidade da informação na coleta da Situação do Aluno 

 Perguntas Frequentes 

 Formulário Pandemia Final 

 

http://censobasico.inep.gov.br/censobasico
https://drive.google.com/drive/folders/1k5pgg_4oQqQ-qJCGzJ%20_PNv42mdTqE38x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k5pgg_4oQqQ-qJCGzJ%20_PNv42mdTqE38x?usp=sharing
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4.      Aproveitamos para informar que os documentos da Migração, assim como 

as Perguntas Frequentes, já encontram-se atualizados no site. Os vídeos tutoriais da Situação 

do Aluno 2021 também já estão disponíveis, na playlist do Censo Escolar 2021, no youtube. 

 

5.      Os documentos orientadores da pesquisa “Resposta educacional à pandemia da 

Covid-19 no Brasil” (manual e vídeo) estão sendo finalizados, e logo, também serão enviados 

para o conhecimento de todos, no portal do Inep, junto aos demais materiais de orientação 

sobre a coleta da Situação do Aluno 2021, no seguinte endereço: https://www.gov.br/inep/pt-

br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/orientacoes/situacao-

do-aluno . Atenção! Posteriormente estaremos confirmando a data da Live que será 

promovida pelo o Inep entre os dias 14 e 15/02/2022.  

 

6.      Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos, entrar em contato com o setor do Censo 

Escolar – DREJE por meio dos telefones: (63)3411-5007 e pelo e-mail: censo-

araguaina@seduc.to.gov.br . 

 

 

 

                Atenciosamente, 
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