
Eles crescem tão rápido.
Esta é sua chance de construir o futuro deles.

Um aluno da pré-escola que tenha sido 
contado no Censo de 2020, a ser realizado 
nesta primavera, estará começando o ensino 
médio quando o próximo censo acontecer 
em 2030: são dez anos de material escolar, 
professores, almoços na escola e muito mais. 
Esta é sua oportunidade de ajudar a garantir 
que eles tenham um futuro brilhante. 

Neste momento, alunos de todo o país estão 
recebendo uma introdução ao Censo de 2020 
por meio do programa Estatística nas Escolas. 
Esse programa oferece recursos e atividades 
gratuitas que ajudam as escolas a preparar seus 
alunos para um mundo onde os dados são cada 
vez mais importantes.

Os alunos estão aprendendo que o Censo de 
2020 é uma contagem de todas as pessoas que 
moram nos Estados Unidos e em seus territórios. 
Responder ao censo ajuda a comunidade a obter 
uma parcela justa de verbas federais. Os dados 
do censo servem para orientar a distribuição 
anual de mais de US$ 675 bilhões em verbas 
federais a estados e comunidades. Essas verbas, 
por sua vez, financiam escolas, centros de 
saúde, estradas, meios de transporte, centros 
de recreação, serviços sociais e muito mais.

Os alunos também estão aprendendo alguns 
outros pontos importantes sobre o Censo de 
2020, e queremos que você conheça esses 
pontos também:

• A partir de março de 2020, todos aqueles 
que moram no seu domicílio precisam ser 
contados. Isso inclui crianças e recém-
nascidos, cidadãos e não cidadãos, parentes 
e não parentes, e até mesmo quem mora 
com você temporariamente. 

• Responder ao censo está mais fácil do que 
nunca. Você pode fazê-lo pela internet, 
por telefone ou pelo correio, em 13 idiomas 
diferentes. 

• Suas respostas ao censo estão seguras e 
protegidas. A lei exige que a Agência do 
Censo dos EUA preserve o sigilo das suas 
informações. Suas respostas não podem ser 
usadas contra você de maneira nenhuma.

Ao contar todos que moram na sua casa no 
Censo de 2020, você tem o poder de construir 
o seu futuro e o futuro de todas as crianças. 

Saiba mais sobre como você pode construir o seu futuro em 2020CENSUS.GOV/pt.

Obtenha mais informações sobre o programa Estatística nas Escolas em  
CENSUS.GOV/SCHOOLS.

https://2020census.gov/pt
https://census.gov/schools

