
 

 

Prospecto informativo da AFT sobre o censo 

Ajudar a assegurar um levantamento preciso no censo é uma das contribuições mais 
importantes que os membros da AFT podem oferecer às suas comunidades. 

Por que o censo é importante? 

Representação: a cada 10 anos, é feito um levantamento de todos os habitantes do país. Esse 
levantamento determina a representação no Congresso e a determinação de distritos para 
gabinetes federais, estaduais e locais durante a década seguinte. 

 
Financiamento: o levantamento do censo determina a alocação de US$ 700 bilhões em 
financiamento federal para estados e localidades, inclusive recursos do Título I, o Programa 
Nacional de Almoço Escolar (National School Lunch Program) e subsídios educacionais 
especiais, pelos próximos 10 anos. 

 
Informações: os dados obtidos com o censo são utilizados para planejar e alocar recursos (por 
exemplo, as cidades empregam as informações relativas à quantidade de crianças para planejar 
onde instalar escolas, parques, bibliotecas e outros serviços). 
 
 
Quem é incluído no levantamento? 
 
Todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos – cidadãos, residentes legais que não sejam 
cidadãos, imigrantes sem documentação – devem estar incluídas no censo. 
 
 
Quando o censo é realizado? 
 
Em março de 2020, todos os domicílios receberão instruções para que seus moradores 
respondam ao censo on-line. 
 
Em abril de 2020, aqueles que não responderem ao censo on-line receberão o formulário 
impresso correspondente por correio com orientações para devolução postal. 
 
Em maio de 2020, os domicílios que ainda não tiverem preenchido o formulário do censo 
receberão a visita de um recenseador. 
 
 
O censo possui alguma pergunta sobre cidadania? É prudente que pessoas que não sejam 
cidadãs respondam? 
 
Não há NENHUMA pergunta sobre cidadania no censo. 
 



 

 

Utilizar qualquer informação obtida por meio de um formulário de censo para outro fim além 
de um levantamento preciso constitui crime federal. Os recenseadores não podem pedir 
dinheiro, perguntar números de seguridade social nem qualquer tipo de informação financeira. 
 
Moradores de todos os domicílios têm o dever legal de responder a um formulário de censo, 
inclusive aqueles que não sejam cidadãos.  
 
 
Como posso ajudar minha comunidade a participar do levantamento? 
 
Divulgue a importância do censo para o financiamento e a representação governamentais. 
 
Incorpore o censo em seu programa curricular, utilizando inclusive os materiais 
“Share My Lesson” (Compartilhar minha lição) da AFT e os materiais de estatísticas escolares do 
Departamento do Censo.   
 
Explique que, além de seguro, o preenchimento do formulário do censo é obrigatório para todo 
domicílio. 
 
Entre em contato com um Comitê de Levantamento Completo local. Esses comitês são 
parcerias das comunidades que atuam para assegurar levantamentos censitários precisos. 
 
Afixe cartazes sobre o censo em seu local de trabalho, inclua informações sobre o censo em 
boletins informativos de escolas ou salas de aula e disponibilize panfletos para famílias em 
áreas de entrada e salas de aula. 
 
Ofereça computadores da escola para que famílias e membros da comunidade possam utilizar 
para responder ao censo.  
 
 
 
 
 


