OS CENSOS
VÃO ÀS ESCOLAS
1.º Ciclo do Ensino Básico

Contamos todos.
Contamos com todos.
Os Censos 2021 irão acontecer já no próximo mês de abril, abrangendo todo o território
nacional. A realização dos Censos 2021 surge após uma rigorosa análise e avaliação da
viabilidade por parte do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) que definiu um Plano de
Contingência de modo a garantir a qualidade da execução dos Censos 2021 e acautelar os
riscos para a população e estrutura de recolha que a operação comporta no atual contexto
epidemiológico.

O Plano de Contingência para os CENSOS 2021 inclui, entre outras medidas, a observação de
um estrito Protocolo de Saúde Pública ao abrigo das regras emanadas pelas autoridades de
saúde, uma estratégia que reforça a opção pela recolha de informação através da Internet e
o apoio à população através de uma linha telefónica, incluindo a possibilidade de resposta
pelo telefone.

De grande dimensão e exigindo vastos meios para a sua prossecução, as operações
censitárias apenas atingem o êxito pleno através do envolvimento e participação de toda a
população. Integrado num plano de comunicação mais amplo, “OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS”
é uma iniciativa que tem como objetivo convocar a comunidade educativa para a divulgação
da importância em responder aos Censos 2021.

O projeto "OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS" é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística
em colaboração com a Equipa do ALEA1 e tem como objetivos:

» Dar a conhecer aos alunos dos diversos graus de ensino o que são, para que servem e como
se fazem os Censos;
» Mobilizar e incentivar os alunos e familiares na resposta aos Censos 2021 pela Internet e
em segurança.

1

ALEA - Ação Local Estatística Aplicada (www.alea.pt) - é um projeto conjunto da Escola Secundária de Tomaz Pelayo
(https://portal.tomazpelayo.com), da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares (www.dgeste.mec.pt) e do Instituto
Nacional de Estatística (www.ine.pt).

Tendo em conta o sucesso desta iniciativa em censos anteriores e a imprescindível
colaboração e experiência dos docentes como gestores e motivadores da sensibilização dos
alunos, este projeto foi concebido num modelo que apresenta três tipos de atividades
destinadas ao 1º ciclo do ensino básico, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário.

"OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS" propõem um conjunto de atividades a realizar com os alunos
de forma a sensibilizar para a importância dos Censos e incentivar a participação na maior
operação estatística do país, através da resposta pela Internet.

A informação está disponível em censos.ine.pt ou em alea.pt.

O QUE SÃO OS CENSOS?
Os Censos são uma contagem de todas as pessoas que vivem no nosso país e também de
todas as habitações onde elas residem.

Com os Censos, ficamos a saber:

Quantos somos? - O número total de pessoas que vive nas nossas cidades, vilas e aldeias, de
norte a sul de Portugal, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;
Como somos? - A idade das pessoas, as suas profissões, os estudos que têm;
Onde vivemos? - Os lugares onde as pessoas vivem;
Como vivemos? - Como são as casas em Portugal.

PARA QUE SERVEM OS CENSOS?
É muito importante conhecermos quantas são e como são as pessoas que vivem em cada uma
das nossas cidades, vilas e aldeias e as habitações que ocupam; esse conhecimento
permite-nos ficar a saber:

»

O número de escolas, creches e lares de idosos que são necessários;

»

Onde se devem construir as estradas, os hospitais, as fábricas, os centros
comerciais, os pavilhões desportivos…;

»

Como repartir o dinheiro pelas Autarquias Locais: municípios e juntas de freguesia.

Os resultados dos Censos são fundamentais para conhecer o presente e preparar melhor o
futuro do País.

QUEM FAZ OS CENSOS?
O Instituto Nacional de Estatística (INE) é o organismo encarregado da preparação e
realização dos Censos 2021, bem como da divulgação dos dados recolhidos.

Tratando-se de uma tarefa difícil e de grande dimensão, o INE tem a colaboração dos
municípios e das juntas de freguesia.

COMO SE FAZEM OS CENSOS?
As pessoas respondem aos questionários dos Censos 2021 através da Internet que é um
processo fácil, rápido e seguro.

Para responder pela Internet basta aceder a censos2021.ine.pt e utilizar os códigos e a
password incluídos numa carta que será entregue pelos recenseadores do INE em cada casa.

Como estamos numa situação de pandemia, onde os contatos presenciais devem ser
minimizados, pedimos-te que ajudes os teus familiares a responderem pela Internet.
Para as situações em que a resposta pela Internet não for possível, estarão disponíveis outras
vias de resposta, nomeadamente o recurso à Junta de Freguesia (através do e-balcão), o
autopreenchimento dos questionários em papel ou a resposta por telefone.

PRINCIPAIS DATAS:

•
•

A partir de 5 de abril serão distribuídas as cartas com os códigos para a resposta aos
Censos 2021.
A resposta aos Censos deve ser dada a partir do dia 19 de abril e de preferência até
ao dia 3 de maio de 2021.

ATIVIDADE 1 – Os Censos
- Fazer um pequeno inquérito aos alunos, por exemplo com perguntas constantes no
Anexo 1;
- Apurar os resultados da turma de modo a ser possível responder a algumas perguntas:
•
•
•
•

Quantos rapazes e quantas raparigas existem na turma?
Quantos alunos têm 6, 7, 8, 9 ou 10 anos?
Qual o meio de transporte mais utilizado na deslocação para a Escola?
Quantas casas tem garagem?

(Anexo 1)
ALOJAMENTO E AGREGADO DOMÉSTICO
- Quantas divisões tem a tua casa (conta só os quartos e as salas) ……

- A tua casa tem garagem ou estacionamento?
Sim
Não
- Contando contigo, quantas pessoas habitam em tua casa?...........

INDIVÍDUO
- Qual é o teu sexo?
Masculino

Feminino

- Quantos anos tens?……………………………………………
- Que ano de escolaridade frequentas?.....................
- Como vais para a escola? (Assinala o principal meio de transporte que utilizas)

A pé

De carro

De bicicleta

De autocarro

De comboio

Outro

VAIS TER UM
PAPEL DECISIVO
NESTES CENSOS:
INCENTIVAR E
AJUDAR OS TEUS
FAMILIARES A
RESPONDEREM
PELA INTERNET.

TU TAMBÉM CONTAS!
O INE CONTA CONTIGO!

Onde estão todos.

