
CENSOS 2011
XV recenseamento geral da população

V recenseamento geral da habitação

os CENSOS 
vão às ESCOLAS

» ensino básico - 1.º ciclo



NÍVEL DE ENSINO IDADES LIGAÇÕES CURRICULARES 

Ensino Básico
1º Ciclo

6 - 10 
Estudo do Meio

As aulas estão também disponíveis em http://censos2011.ine.pt/escolas

Para mais informações sobre os Censos 2011 

visite o nosso site na Internet: http://censos.ine.pt/censos2011

*

*

ALEA - Acção Local Estatística Aplicada  - é um projecto conjunto da Escola Secundária 

de Tomaz Pelayo , da Direcção Regional de Educação do Norte 

e do Instituto Nacional de Estatística .

(http://www.alea.pt)

(http://www.esec-tomaz-pelayo.rcts.pt/ )

(http://www.dren.min-edu.pt/ )  (www.ine.pt)

1. O QUE SÃO OS CENSOS?

Quantos somos? - O número total de pessoas que vivem em 

Portugal de norte a sul, Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, e em cada uma das nossas cidades, vilas e aldeias;

Como somos? - A idade das pessoas, as profissões, os estudos 

que as pessoas têm;

Onde vivemos? - Os locais onde as pessoas vivem;

Como vivemos? - As características das habitações existentes 

em Portugal.

Área de Projecto

O projecto  foi desenvolvido pelo Gabinete dos Censos em colaboração  "OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS"

com a Equipa do ALEA  e tem como objectivos:

» Dar a conhecer aos alunos dos diversos graus de ensino: o que são, para que 

   servem e como se fazem os Censos;

» Mobilizar os pais e familiares dos alunos para a participação nos Censos 2011;

» Incentivar os alunos para ajudar os pais na resposta aos Censos 2011 pela Internet.

Este projecto consiste numa aula relativa aos Censos, que deve ser ministrada em todas as escolas do 

ensino oficial e particular. 

Os Censos são a contagem de todas as pessoas que vivem no nosso país e de todas as habitações 

onde as pessoas vivem.

Com os Censos ficamos a saber: 



2. PARA QUE SERVEM OS CENSOS?

http://censos.ine.pt/censos2011 

É muito importante conhecermos quantas são e como são as pessoas que vivem em Portugal e em cada 

uma das nossas cidades ou bairros para sabermos:

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

» Onde se devem construir as vias de comunicação, os hospitais, as fábricas, …;

» Como distribuir o dinheiro pelas câmaras municipais.

Os resultados dos Censos são muito importantes porque servem para conhecer melhor o presente e 

preparar o futuro.

3. QUEM FAZ OS CENSOS?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) é o organismo encarregue da preparação, execução e apuramento 

dos dados dos Censos 2011.

Dada a complexidade da operação estatística "Censos 2011", o INE tem a colaboração das câmaras 

municipais - responsabilizam-se pela organização, coordenação e controlo das tarefas do recenseamento 

na área do município - e das juntas de freguesia que asseguram a execução das operações dos Censos 2011 

nas respectivas áreas.

4. COMO SE FAZEM OS CENSOS? 

A contagem das pessoas e das habitações é feita através do preenchimento de questionários.

Os questionários são entregues em cada casa por um recenseador (pessoa que contacta directamente a 

população, distribui e recolhe os questionários e apoia no preenchimento, se necessário).

As pessoas podem preencher os questionários em papel ou responder 

através da Internet. A resposta pela Internet é fácil, rápida e segura. 

Para responder, acede-se a http://censos2011.ine.pt (e-censos) e 

introduzem-se os códigos de acesso que vêm no envelope entregue 

pelo recenseador. Se responderem pela Internet o recenseador 

já não voltará à casa das pessoas.

Se as pessoas optarem por preencher o questionário em papel, o 

recenseador voltará a sua casa para recolher os questionários.



TAREFAS:

- Dar a preencher aos alunos a ficha "O Meu Censo"

- Depois de preenchidas as fichas, 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?

» Quantos alunos nasceram em determinado local?

» Quantos alunos têm irmãos?
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http://censos.ine.pt/censos2011 

Nestes Censos vais ter um papel decisivo: 

Incentiva e ajuda os teus familiares 

a responder pela internet. 

Quantas mais respostas tivermos pela internet 

mais rápido iremos ficar a saber quantos somos, 

o que fazemos e como vivemos! 

Tu também contas!
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