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Código da escola

IDENTIFICAÇÃO
Situaçãode
defuncionamento
funcionamento
11-–Situação
Em atividade

2 – Ano letivo

Paralisada

Dia / Mês / Ano

Extinta

Início:
Término (previsão):

3 – Nome da escola

4 – CEP

5 – UF

10
6 –- Município
Município

–

7 – Distrito

8 – Endereço

9 – Número

10 – Complemento

11 – Bairro

12 – Localização geográfica (preenchimento por meio do aplicativo Censo Localiza)

13 – DDD

15 – Outro telefone de contato

14 – Telefone
–

16 – Endereço eletrônico (e-mail) da escola

–

17 – Código e nome do órgão regional de ensino

19 – Localização diferenciada da escola

18 – Localização/Zona da escola
Urbana

Rural

Não está em área de localização
diferenciada

Terra indígena

Área onde se localiza comunidade
remanescente de quilombos

Área de assentamento

20 – Dependência administrativa
Federal

Estadual

Municipal

Privada

21 – Órgão a que a escola pública está vinculada (assinalar mais de uma opção, se for o caso)
Secretaria de Educação/Ministério da Educação
Outro órgão da administração pública

Secretaria de Segurança Pública/Forças
Armadas/Militar

Secretaria da Saúde/Ministério da Saúde
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22 – Categoria de escola privada
Particular

Filantrópica

Confessional

Comunitária

23 – Conveniada com o poder público
Não tem convênio

Estadual

Municipal

24 – Mantenedora da escola privada (assinalar mais de uma opção, se for o caso)
Empresa ou grupo empresarial do setor privado ou pessoa física

Organização da sociedade civil de interesse público (Oscip)

Instituição sem fins lucrativos

Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações,
cooperativas

Organização não governamental (ONG) – internacional ou nacional

Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, outros)

25 – CNPJ da mantenedora principal da escola privada
/

–

26 – Número do CNPJ da escola privada
–

/

27 – Regulamentação/autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação
Sim

Em tramitação

Não

28 – Esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela regulamentação/autorização
Federal

Estadual

Municipal

29 – Unidade vinculada à escola de educação básica ou unidade ofertante de educação superior
Sem vínculo com outra instituição

Unidade vinculada à escola de educação básica

Código da escola sede

Unidade ofertante de educação superior
Código da instituição de educação superior (IES)
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