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AMM ALERTA  
 Censo Escolar da Educação Básica de 2020. 

Preliminar  

 

PORTARIA Nº 777, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020  

“Divulga os resultados preliminares do Censo Escolar da    

Educação Básica de 2020.” 

 

ASSUNTO: resultados preliminares do Censo                           
Escolar da Educação Básica de 2020. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da Portaria nº 777/2020, 

Divulga os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2020. 

Conforme informação no site do Ministério da Educação1, Os dados preliminares do 

Censo Escolar da Educação Básica 2020 foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) 

desta quinta-feira, 1º de outubro. Os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino têm 

até 30 de outubro para conferir, complementar e, se for necessário, retificar as 

informações escolares.  

Não será mais possível alterar os dados declarados na Matrícula Inicial do Censo 

Escolar 2020 após o dia 30 de outubro. É importante que os gestores escolares estejam 

atentos a esse período e confiram os dados por meio dos relatórios disponíveis, no Sistema 

Educacenso.   

Os Anexos I e II2 - trazem os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-

Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), 

no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio 

(incluindo a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas 

e rurais em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino. As 

matrículas da Educação Especial constam no Anexo II3. 

                                                             
1 https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/dados-do-censo-escolar-devem-ser-conferidos-ate-30-de-
outubro 
 
2 Disponível em :http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 
3 idem 
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A AMM Alerta que o prazo estipulado se refere a última oportunidade para realizar 

alterações nas informações declaradas. Destacamos que o alcance técnico destes dados 

reflete na receita municipal do fundeb 2021, logo, ratificamos a informação do Ministério da 

Educação e nos colocamos à disposição para auxiliá-los no que fizer necessário para o obter 

êxito neste pleito.  

 

 

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2020. 

 

 

 

                                                    
 

        Neurilan Fraga  
                                                        Presidente                                                  
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