
                                                                      
 
 
 
 

 
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TOCANTINOPOLIS 

SETOR REGIONAL DE INSPEÇÃO ESCOLAR E TECNOLOGIA 
CENSO ESCOLAR 

 
PASSOS PARA EFETIVAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2015 

 
 PARTE l – INICIAL  

1º passo: acessar o site oficial http://educacenso.inep.gov.br/censobasico/#/, clik em uma das 
figuras indicadas e clik em acessar. 

 
Atenção: a cada vez que clicar neste ícone será alterada a figura. E no ícone anterior será 
emitida uma pergunta, que deverá ser respondida com palavras ou número. 
 

2º passo: Aparecerá a mensagem “sua solicitação está sendo processada”. 

 
 

 3º passo: Selecione a entidade sob sua responsabilidade - rede municipal (perfil secretaria e 
escola) 

 
 



4º passo: Após selecionar a escola aparecerá o termo de compromisso. Então marque de 
“acordo” e depois em continuar. 

 
 

5º passo: Informe os dados cadastrais do gestor escolar e clik em enviar. 

 
Atenção: Estes ícones lhe dão a opção de editar e ou excluir o e-mail. 

PARTE Ia – Esqueceu a senha? 
 

1º passo: No site de produção, clicar no menu Autenticar e em seguida no link 
“Recuperar/Solicitar nova senha”. 

 
Atenção: Se clicar em “Dúvida sobre senha” terá todas as informações necessárias para adquiri 
outra senha. 
 

2º passo: Digite o CPF do usuário e e-mail já cadastrado no sistema e clique enviar senha.  

 



 Automaticamente, o Inep encaminhará uma nova senha para seu e-mail. Esta senha será 
temporária, portanto, quando for realizar a Autenticação do sistema preenchendo os 
dados: 
 CPF. 
 Senha (Senha que foi enviada para o email). 

 O sistema abrirá os seguintes campos para alteração de senha: 
1. CPF 
2. E-mail 
3. Senha atual 
4. Nova senha (Deverá conter: letras minúsculas, letras maiúsculas, números (0-9), 

símbolos: ! @ # $ % & *, tamanho de 6-20 caracteres.) 
Atenção: Após este processo já poderá utilizar a nova senha. Ela deve ser memorizada, pois ela 
permitirá seu acesso ao sistema. 
 

PARTE ll – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 

ESCOLA ATIVA 

1º passo: Deverá atualizar e/ou corrigir todos os dados Cadastrais da Escola (Identificação, 
Caracterização, Dados Educacionais). Após as informações dos dados de cada campo clik em 
enviar.  

 

 

Obs: Para informar a data de início e término do ano letivo, clik no ícone ao lado, e escolha a 
data de acordo o calendário adotado pela escola. 

 



Atenção: 

 Confira, corrija e altere, se necessário, o Cadastro da Escola (Identificação, 
Caracterização e Dados Educacionais). 

 Após a verificação e correção dos dados imprima o Cadastro da Escola e arquive em 
uma pasta específica. 

 Informe a latitude e longitude 

 Atentem para o cumprimento da Portaria 264 de 26 de março de 2007 e Caderno de 
Instrução 2015. 

 
ESCOLA PARALIZADA 
 
1º passo: Após informar os dados de autenticação do gestor, informe o CEP e endereço da 
escola e clik em enviar. 

 
 
2º passo: Feche a escola e imprima o recibo. 
 
 

 
Fechar escola 
 
 
 
 
 
TURMA 

1º passo: Clik no menu remanejamento e em seguida no sub-menu turma e imediatamente 
aparecerá a lista das turmas cadastradas em 2014. 

 



 
2º passo: Selecione a(s) turma (s) de 2014, que permaneceram em 2015 e clik na seta e depois 
em Remanejar. 

 
Obs: as setas ao lado da lista das turmas permitem o remanejamento de uma turma por vez ou 
todas de única vez. 
 
PESQUISAR TURMA: Atualizar dados  
 
3º passo: Coloque o código ou nome da turma e clik pesquisar.  

 
 

4º passo: Assim terá as opções de editar, excluir e copiar a turma. 

 
 



 

5º passo: Confira o nome da turma, tipo de mediação didático-pedagógico, horário de 
funcionamento, dias da semana.                                              -                                                                                                                 

 
 

6º passo: Selecione o tipo de atendimento, Modalidade, etapa e disciplinas e clik em enviar. 

 

 
 

Atenção: 

 O nome da turma deverá iniciar com a série e não com nome (1° ano, etc). Isto facilita 
o manuseio dos dados coletados posteriormente. E para as escolas da rede Estadual 
tem que ser igual aos nomes contidos no SGE; 

 Cuidado no momento de informar o horário, para evitar que haja horário noturno para 
crianças (19h em vez de 7h) e horário diurno para noturno (6h em vez de 18h). Atente 
para a hora/aula da Estrutura Curricular adotada pela escola. 

 Caso fique alguma disciplina sem ser marcada, haverá inconsistências nas informações 
do docente. 

 

 



CADASTRAR turma 
 
1º passo: Clik no menu Turma e em seguida no sub-menu Cadastrar  

 
 

2º passo: Informe o nome da turma, tipo de mediação didático pedagógico, o Horário de 
Funcionamento,  

 
 
3º passo: Marque os dias da semana, selecione o tipo de atendimento. 

 
 

4º passo: Selecione a modalidade e etapa.  

 
Clik neste ícone para aparecera as disciplinas 
 



5º passo: Informe as disciplinas  

 

6º passo: Informe se a turma participa do Programa Mais Educação e clik em enviar. 

 

 

ALUNO 

1º passo: Clik no menu Remanejamento e em seguida no sub-menu Aluno e assim aparecerá 
o resultado da pesquisa e clik em visualizar.  

 
 

2º passo: Então aparecerá a Lista de Alunos. 

 



3º passo: Marque o (s) Aluno (s) que deseja remanejar, aqueles aprovados em 2014, selecione 
a turma  

 
Atenção: Os alunos reprovados em 2014 precisam ser remanejados para o mesmo ano, porém 
de 2015. 
 

4º passo: Selecione a modalidade/etapa e clik em Remanejar. 

 
  

ALUNOS Admitidos após  
 
1º passo: Clik no menu remanejamento, depois no sub menu admitidos após e aparecerá a 
tela abaixo. Então clik em visualizar alunos 

 
 



2º passo: Assim aparecerá a lista de alunos admitidos após no Módulo Situação do Aluno ( 
fechamento do Censo Escolar 2014). Então, marque o (s) Aluno (s) que deseja remanejar, 
aqueles aprovados e ou reprovados em 2014, mas permanecem em 2015 na escola, selecione a 
turma clik em Remanejar. 

 

Atenção: 

 É importante e necessário fazer uma verificação dos dados dos Alunos, atualizar e ou 
corrigi-los. 

 Não localizando apenas com o ID, acrescente o nome do aluno e 1ª letra do 1° sobrenome. 

 Ainda não localizando acrescente outros dados, a data de nascimento e filiação. 

 Localizando - o, verifique seu cadastro e vincule a turma respectiva. 
 

Obs: Tente localizar o aluno de diversas maneiras e em horários alternados, para evitar que o 
aluno tenha mais de um ID. Caso não apareça nenhum registro abaixo do Resultado da 
pesquisa, clik no link cadastrar aluno e informe os todos os dados do aluno e clik em enviar. 
 

PROFISSIONAL Escolar 
 
1º passo: Clik no menu remanejamento e em seguida no sub-menu profissional escolar e 
assim aparecerá o resultado da busca. 

 

 



2º passo: Clik em visualizar os docentes e então aparecerá a lista de profissional (is) da escola. 
Marque o profissional escolar que deseja remanejar, selecione a turma que atua em 2015. 

 

3º passo: Selecione o tipo de contratação, confirme a turma.  

 
 
4º passo: Marque as disciplinas e clik em remanejar.  

 
Atenção: Para alterar qualquer disciplina(s) vinculada errada para o docente, pesquise-o e 
clique em editar vínculo e faça a alteração necessária. 
 
PESQUISAR Profissional Escolar 
 
1º passo: Clik em profissional escolar, informe a identificação única e depois em pesquisar 

 
 



2º passo: Então aparecerá o resultado da pesquisa: a identificação, dados pessoais e vincular o 
profissional escolar, escolha a opção desejada e faça as alterações necessárias; 

 
 

3º passo: Para vincular o profissional escolar, seleciona a função que exerce na escola, a 
Situação funcional/Regime de contratação/Tipo de vínculo (Concursado Efetivo, Estável, 
Contrato temporário, contrato terceirizado e contrato CLT), a turma em que atua em 2015  

 
 

4º passo: Marque as disciplinas que leciona e clik em enviar 

 
 

DESVINCULAR Profissional Escolar 
 
1º passo: Clik em profissional escolar informe a identificação única e depois em pesquisar 

 
 



2º passo: Clik no vínculo 1, 2 etc (aquele que desejar)  

 
 
3º passo: Assim terás as opções de editar vinculo e desvincular. 

 
 

4º passo: Ao clicar em desvincular, aparecerá uma tela com a pergunta: Desvincular 
profissional?. Então clik em sim e o profissional será desvinculado. 

 
 

Atenção: 

 É importante e necessário fazer uma verificação dos dados dos docentes, atualizar e 
ou corrigi-los. Informar os cursos de graduação, pós e outros que ele tem diploma. 
Não observe apenas o nível que recebe remuneração; 

 Caso não apareça nenhum registro abaixo do Resultado da pesquisar, clik no link 
cadastrar docente e informe os todos os dados do docente e clik em enviar. 

 Caso não encontre o docente informando apenas o nome e ou ID, informe outros dados 
e pesquise novamente. 

 Não se esqueçam de marcar todas as disciplinas que o professor ministra na turma. 
 

 
 

 

 

 



 

PARTE lll - Visualização e impressão de Relatórios 
 

1º passo: Clik no menu Relatório e assim visualizará os relatórios disponíveis no Sistema. 

 
 

2º passo: Clik no relatório desejado preencha os dados da turma e clik em pesquisar 

 
 

3º passo: Assim, terá a opção de Exibir totalizador da escola, Relação de alunos de todas as 
turmas e Gerar planilha em Excel. 

 
 

4º passo: E ainda de alunos por turma ou gerar planilha em Excel. 

 



Atenção: 
São de fundamental importância que os Relatórios sejam impressos para fazer as conferências, 
correções necessárias e arquivar na escola, para comprovar as informações prestadas no Sistema 
Educacenso e auxiliá-lo no Módulo Situação do Aluno. 

 
Relatórios Disponíveis: 

Escola 

Alunos por turma 

Alunos – Dados Cadastrais 

Profissional Escolar por turma 

Profissional Escolar – Dados Cadastrais 

Relação de Turma da Escola 

Panorama geral da escola (ao clicar neste relatório, terá disponíveis os gráficos abaixo). 

Gráfico Campo de preenchimento obrigatório.  

 Média de alunos por etapa  

 Número de matrículas por modalidade e etapa  

 Docente por escolaridade  

 Alunos em idade incompatível com a etapa de ensino  

 Número de alunos que utilizam transporte escolar  

 Aluno sem informação de documentação  

 
Vejam alguns gráficos que serão disponibilizados para a escola: 

 

Totalizadores da escola 

 

Média de alunos por escola 

 



Número de matrícula por modalidade e Etapa 

 
 

Número de profissionais escolares por escolaridade 

 

Número de profissionais, número de matrícula utiliza transporte, alunos com idade 
incompatível com a etapa de ensino e alunos sem informação de documentos  

 

Tocantinópolis, 30 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


