
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA – TO 

 
MINUTA/OF/DREA/ASSPLAN/CIRCULAR Nº 020/2007. 

 
Araguaína, 19 de novembro de 2007. 
 
Prezados(as) Senhores(as),  
 
 Em virtude publicação dos dados preliminares do Educacenso, informamos que o 
sistema já está aberto para que cada escola da Rede Estadual, Particular e ainda as 
Secretarias Municipais de Educação jurisdicionadas a esta Regional de Ensino, possam fazer 
as devidas correções( conferências, alterações e inclusões). Solicitamos atenção redobrada 
nos itens de inconsistências e reforçamos também a atenção nos aspetos de: 

• Horários de funcionamento da escola ( observando se foi de 4 horas aulas, sem contar 
o recreio); 

• Informações sobre o registro das turmas de pioneiros mirins (Solicitamos ainda a 
conferência do Relatório em anexo no site, para que sejam esclarecidas as dúvidas 
sobre pioneiros mirins e consequentemente corrigidas no sistema, se for o caso). 

 
Ressaltamos que cada instituição tem o prazo de 30 dias para fazer as correções. 

Reforçamos abaixo informações de destaque do Inep quanto a este período de correções: 
 
• O sistema estará novamente disponível amanhã por volta das 10h.  
• As escolas devem usar a mesma senha.  
• O Falabrasil 0800 61 61 61 estará funcionando a partir do dia 19  

(segunda-feira) com 15 atendentes por turno de 8h as 20h.  
A equipe do Censo estará atendendo nos telefones (61) 2104 9064 / 2104  
9777 / 2104 8399, esclarecendo dúvidas.  

• Os dados enviados para o DOU estarão disponíveis na página do Inep, a  
partir de amanhã (arquivo excel).  

• A migração poderá ser feita apenas pelas escolas que ainda não fizeram  
este processo, pois cada escola pode migrar apenas uma vez.  

• Durante o processo de migração foi solicitado o  
fechamento do Censo, se a escola migrou sem erros de fechamento, ao acessar  
o sistema ela visualizará o recibo que deve ser conferido e guardado; 

•  Caso tenha erro de fechamento, então ela deve  
verificar o relatório de erros, corrigir e somente depois acionar o  
fechamento do Censo; 

• O fechamento do Censo só poderá ser solicitado de 3 em  
3 horas; É importante respeitar essa regra para evitar congestionamento do  
sistema!  

• O Hot site será atualizado e disponível a partir de  
19/11 (segunda-feira). 

 
 
Estamos à disposição para maiores informações, no tel 63 3411 50 22, ou na Assessoria 

de Planejamento e Avaliação da DRE-Araguaína. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

Alessandra Camargo. 
Chefe Regional da Assessoria de Planejamento e Avaliação 

 
 
 

ASSPLAN – Assessoria de Planejamento e Avaliação – (63) 3411 50 22 
Acesse - www.drearaguaina.com.br 

 
 


