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Cadastro de Escola

Informar o 

código INEP 

da escola: 

35+ código 

CIE com 06 

dígitos

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



Cadastro de Escola

Selecionar a 

escola



Cadastro de Escola - Identificação

Conferir/cor

rigir os 

campos de 

01 a 27

Lembramos que os campos corrigidos no Educacenso deverão ser corrigidos 

também no Sistema de Cadastro de Escolas



Cadastro de Escola – Caracterização e Infraestrutura

Informar se a 

escola cede 

espaço para 

outra escola



Cadastro de Escola – Caracterização                        

e Infraestrutura

Abastecimento 

por Carro Pipa:

• Sem local 

para 

armazenar –

informar 

inexistente

• Se possui 

cisterna para 

armazenar –

informar 

cacimba/cister

na

• Se a escola recebeu 

computadores por 

algum programa e 

não instalados -

informar que possui 

lab. Informática;

• Ginásio de esporte –

informar quadra 

coberta

• Se a Sl de Leitura 

funcionar dentro da 

biblioteca – informar 

biblioteca;

• Biblioteca –

geralmente 

organizada e 

administrada por 

bibliotecário (rede 

estadual não 

informar)

• Não permitido 

compartilhamento de 

espaços entre Sl Ed. 

Especial, Biblioteca e 

Lab Informática

Se a escola 

possui banheiro 

dentro do prédio, 

com chuveiro e 

adaptado –

informar as 03 

opções.



Cadastro de Escola – Caracterização e Infraestrutura

Equipamentos 

aguardando 

instalação, 

com 

condições de 

conserto, 

alugados ou 

embalados 

devem ser 

informados

Computadores 

portáteis 

(notebooks, 

tablets, 

netbooks, etc) 

não devem ser 

informados



Cadastro de Escola – Caracterização e Infraestrutura

Informar 

todos os 

profissionais 

vinculados à 

escola, 

independente 

do período de 

afastamento, 

desde que 

não tenha 

perdido o 

vínculo com 

a escola

Alimentação:

• Se desejar  

oferecer no 

próximo 

ano –

informar 

oferece 

• Rede 

Pública –

informar 

oferece



Cadastro de Escola – Caracterização e Infraestrutura

Conferir/cor

rigir os 

campos de 

28 e 40

Lembramos que os campos corrigidos no Educacenso deverão ser corrigidos 

também no Sistema de Cadastro de Escolas



Cadastro de Escola – Dados Educacionais

• Assentamento –

área em que a 

população foi 

instalada, 

destinada à 

exploração agrícola 

(reforma agrária)

• Remanescente de 

quilombos – área 

demarcada e 

reconhecida pelo 

INCRA, que abriga 

grupos étnicos-

raciais segundo 

critérios da 

Fundação Palmares

• Uso Sustentável –

instituído pelo 

Poder Público, 

com objetivo de 

conservação e 

proteção do 

espaço e seus 

recursos 

ambientais



Cadastro de Escola – Dados Educacionais

Brasil 

Alfabetizado –

Prog. MEC 

para 

alfabetização 

de jovens, 

adultos e 

idosos.

Integração da 

escola com a 

comunidade para 

desenvolvimento 

de atividades 

educacionais, 

esportivas, 

culturais, etc, e 

funcionam aos 

sábados e/ou 

domingos. Ex.: 

Escola Aberta e 

Escola 

Comunidade 

(MEC) 

Escola da Família 

(SEE) – informar 

que sim e não 

coletar as turmas

Pedagogia da Alternância - Proj. Pedagógico com 

alternância de períodos de aprendizagem na família e na 

escola, contribuindo para o desenvolvimento rural 

integrado e autossustentável, principalmente nas regiões 

que prevalece a agricultura familiar.



Cadastro de Escola – Dados Educacionais

Conferir/cor

rigir os 

campos de 

41 a 51



Cadastro de Escola – Autenticação Gestor Escolar

Ler o Termo 

de 

compromis

so e clicar 

em “De 

acordo”



Cadastro de Escola – Autenticação Gestor Escolar

Conferir/corr

igir/alterar as 

informações 

do Gestor 

Escolar



Cadastro de Turma - Pesquisar

Se não informar 

nenhuma turma 

e “Pesquisar” o 

sistema trará o 

resultados de 

todas as 

turmas 

migradas/digita

das



Cadastro de Turma - Editar Conferir se a 

coleta das 

turmas está 

correta

Editar – Em 2015 

não será 

possível corrigir 

a turma 

migrada/digitada. 

A escola deverá 

excluir a turma 

incorreta, coletar 

nova 

turma/vincular os 

alunos e 

profissionais.

Sugestão: antes 

de excluir a 

turma 

copiar/imprimir a 

lista dos alunos 

e profissionais



Cadastro de Turma

Para as 

funcionalidades 

de “Editar” e 

Excluir” o 

sistema abrirá 

nova tela para 

que a escola 

confirme a 

operação



Cadastro de Turma - Cadastrar

Para corrigir/incluir 

nova turma –

preencher/ 

selecionar as 

informações



Selecionar as 

informações da 

coleta da 

turma, 

confirmar a 

etapa     e 

“Enviar”

Cadastro de Turma - Cadastrar

FIC – cursos de 

formação 

(mínimo de 

160hs) voltados 

aos 

trabalhadores e 

devem estar 

vinculados ao 

EM.



Cadastro de Turma - Cadastrar

Informa as 

disciplinas da 

turma e 

“Enviar”



Cadastro de Turma - Cadastrar

Conferir a 

coleta da turma 

– Turma / 

Pesquisar 



Aluno – Vincular na turma

Pesquisar o 

aluno -

Informar os 

dados do 

aluno ou nº 

do 

ID/INEP –

“Pesquisar”



Aluno – Vincular na turma

Vincular o 

aluno na 

escola/turma



Aluno – Vincular na turma

Selecionar 

a turma

Se turma 

unificada –

informar se está 

cursando creche 

ou pré-escola

Multietapa –

informar a etapa



Aluno – Vincular na turma

Completar as 

informações com * -

“Enviar”



Aluno – Vincular na turma

Se utilizar transporte -

completar as 

informações com * 

“Enviar”



Aluno – Corrigir os dados cadastrais

• Para corrigir 

a ficha 

cadastral o 

aluno deverá 

estar 

vinculado na 

escola/turma

• Selecionar a 

opção 

desejada e 

corrigir as 

informações/

campos 

necessários. 



Cadastro de Aluno – Corrigir vínculo ou 

desvincular da turma

Pesquisar o 

aluno -

Informar os 

dados do 

aluno ou nº 

do 

ID/INEP –

“Pesquisar”



Cadastro de Aluno – Corrigir vínculo ou 

desvincular da turma

Clicar no 

vínculo 

2015



Cadastro de Aluno – Corrigir o vínculo

Para 

corrigir a 

coleta da 

turma -

clicar em 

“Editar 

vínculo” e 

iniciar o 

processo



Cadastro de Aluno – Desvincular da turma

Para excluir o 

aluno da 

turma - clicar 

em 

“Desvincular”



Cadastro do Profissional em Sala de Aula -

Vínculo

Pesquisar o 

Profissional -

Informar os dados 

do profissional ou 

CPF ou nº do 

ID/INEP –

“Pesquisar”



Cadastro do Profissional em Sala de Aula -

Vínculo

Vincular o 

profissional 

na 

escola/turma



Cadastro do Profissional em Sala de Aula -

Vínculo

Informar os 

campos com * 

“Enviar”



Cadastro do Profissional em Sala de Aula -

Vínculo
• Para corrigir 

a ficha 

cadastral o 

profissional 

deverá estar 

vinculado na 

escola/turma

• Selecionar a 

opção 

desejada e 

corrigir as 

informações/

campos 

necessários. 



Cadastro do Profissional em Sala de Aula – Corrigir 

vínculo ou desvincular da turma/escola

Pesquisar o 

Profissional -

Informar os dados 

do profissional ou 

CPF ou nº do 

ID/INEP –

“Pesquisar”



Cadastro do Profissional em Sala de Aula – Corrigir 

vínculo ou desvincular da turma/escola

Clicar no 

vínculo 

desejado



Cadastro do Profissional em Sala de Aula –

Corrigir vínculo

Clicar em 

“Editar 

vínculo” e 

iniciar o 

processo



Cadastro do Profissional em Sala de Aula –

Desvincular

Clicar em 

“Desvincular”



Relatórios

Verificar/corri

gir os 

relatórios



Fechamento do Censo

• Clicar em escola, 

turma, aluno, 

profissional escolar 

(corrigir os 

possíveis erros)

• Clicar em 

fechamento

• Imprimir o recibo


