












Informação da escola: Dependência administrativa – Localização/Zona da escola - Categoria de escola privada - Conveniada

com o Poder Público - Mantenedora da escola privada - Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual

ou federal - Localização diferenciada - Escola indígena - Escola com proposta pedagógica de formação por alternância

Informação de turma: Tipo de mediação didático-pedagógica – Tipo de atendimento da

turma - dias da semana - Horário de funcionamento da turma – Modalidade - Etapa

Informação da escola: Dependência administrativa – Localização/Zona da escola – Categoria de escola privada

Informação de turma: Tipo de atendimento - Modalidade

Informação da escola: Dependência administrativa – Categoria de escola privada – Conveniada

com o Poder Público – Localização diferenciada da escola - Escola indígena – Alimentação

escolar para os alunos ( para as escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias).

Informação de turma: Dias da semana – Horário de funcionamento da turma – Modalidade – Etapa – Tipo de

mediação didático - pedagógica – Tipo de atendimento – Turma participante do Programa Mais Educação

Informação da escola: Dependência administrativa

Informação de turma: Tipo de mediação didático-pedagógica

Informação de aluno: Localização de residência – Transporte escolar público – Tipo de transporte escolar



PERÍODO ATIVIDADE ORGANIZAÇÃO TEMPO

1° momento 

(manhã)

Leitura e apresentação do material

(orientação texto 1)

Responsável pelo evento

- mediador
45min

Vídeo 1 

https://goo.gl/CLCSH6

Vídeo 2

www.youtube.com/watch?v=jNUw8w83tJA&feature=youtu.be

Áudio

https://goo.gl/BoUmE7

2° momento

(manhã)

Discussões sobre reflexos dos 18 Programas do Censo na 

instituição de ensino e na comunidade e a utilização correta dos 

diferentes sistemas utilizados na matrícula, momento em que 

são registradas os dados cadastrais de cada aluno.

Responsável pelo evento

- mediador 45min

Intervalo (manhã) 10h às 10h15 min 15 min

3° momento

(manhã)

Cada grupo deverá elaborar roteiro para apresentar ao grande 

grupo, uma situação que ocorre no dia a dia da 

escola/secretaria escolar, que apresente consequência positiva 

e/ou negativa, para o aluno ou para instituição de ensino ou 

ainda para comunidade, ligadas ao Programa do Censo 

Escolar.

Responsável pelo evento

- mediador 1h45min

https://goo.gl/CLCSH6
https://www.youtube.com/watch?v=jNUw8w83tJA&feature=youtu.be
https://goo.gl/BoUmE7


Intervalo 

(almoço)
12h às 13h30 min 1h30 min

4° momento

(tarde)

Apresentação dos grupos sobre a situação do dia a dia da 

escola/secretaria escolar, que apresente consequência 

positiva e/ou negativa, para o aluno ou para a instituição de 

ensino ou ainda para comunidade, ligadas aos Programas 

do CENSO Escolar.

Responsável pelo 

evento - mediador
1h45 min

Intervalo

(tarde)
15h às 15h15 min 15 min

4° momento

(tarde)

Continuação

Apresentação dos grupos

Responsável pelo 

evento - mediador
1h45 min

Encerramento 

(tarde)
17h





https://goo.gl/AbzcNd

http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/#/
https://goo.gl/AbzcNd


http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/o-que-e-o-censo-escolar/
https://www.youtube.com/watch?v=39hIovcnJqA
https://www.youtube.com/watch?v=jNUw8w83tJA&feature=youtu.be



