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O que é o Vamos Contar!

O projeto é composto de material didático que segue 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, com sugestões 
e orientações de atividades para os professores 
desenvolverem na sala de aula, dos níveis fundamental 
e médio, no ensino do uso de mapas e na interpretação 
de dados estatísticos fornecidos pelo IBGE. Tudo isso 
para que os alunos possam melhor compreender e 
analisar como vivem os brasileiros.

O projeto Vamos Contar!
Censo 2010 nas escolas

está na Internet:
www.ibge.gov.br/vamoscontar

Conheça o material
didático e outras 

informações sobre o projeto.

Participe!

Atendimento: 

0800-7218181
www.ibge.gov.br

No intuito de colaborar para que 
professores, alunos e, através destes, 
todos na comunidade vivenciem o 
processo de realização do Censo 2010, 
o IBGE desenvolveu o projeto Vamos 
Contar!, com a indispensável colaboração 
do Ministério da Educação.



Os objetivos do IBGE

Elaborado por técnicos do IBGE, professores e pedagogos, 
Vamos Contar! visa atingir as salas de aula de Ensino 
Fundamental e de Ensino Médio da rede pública e particular 
de todo o Brasil.

O principal objetivo do Vamos Contar! é mostrar o quanto 
as informações obtidas com a realização do Censo são fortes 
instrumentos para o exercício da cidadania.

Com esta iniciativa o IBGE contribui para o processo de 
formação dos estudantes, bem como esclarece sobre os muitos 
usos que o país pode fazer dos resultados de um Censo.

Constituem, ainda, objetivos do IBGE, envolver as escolas 
na conscientização das famílias e da comunidade sobre a 
importância do Censo 2010 para a população brasileira, 
evidenciando, para o informante, a sua condição de usuário 
das informações que fornece.

O projeto Vamos Contar! foi elaborado com a indispensável 
colaboração do Ministério da Educação: uma parceria do IBGE 
com as escolas na construção da informação que abre para as 
portas para um Brasil melhor.

O que o Vamos Contar! 
vai proporcionar

O projeto Vamos Contar! possibilita que professores e 
alunos experimentem o processo de realização do Censo 2010 
e compreendam os usos de seus resultados. Desse modo, 
promove a disseminação das informações relacionadas ao 
Censo e estimula uma postura cidadã, colaborando com essa 
enorme e complexa operação.

A participação de todos os envolvidos no projeto vai 
construir uma parceria que, além de ajudar na mobilização 
da população para o Censo, poderá, principalmente, permitir 
que os alunos conheçam a realidade brasileira, promovendo 
o exercício da cidadania e contribuindo para um país cada 
vez melhor de se viver.

O que as escolas vão receber

Para a divulgação e implementação do projeto, as 
escolas receberão os seguintes itens:

Cartas para os diretores e os membros do • 
Conselho Escola-Comunidade;

Mapa político do Brasil e do Estado onde a escola • 
se encontra;

DVDs explicativos sobre o projeto.• 

Além disso, serão enviados (por turma):
Cartas explicativas para os professores;• 
Carta-resposta com fi cha de avaliação para ser • 
preenchida pelos professores;

Guias para o professor com sugestões de • 
atividades (um guia do 1o ao 5o ano, um do 6o 
ao 9o ano do Ensino Fundamental e um para o 
Ensino Médio);

Mapas para serem usados em sala de aula:• 
Para as turmas do Ensino Fundamental: Mapas 
temáticos do Brasil com População Total, Densidade 
Demográfi ca e Terras Indígenas.
Para as turmas do Ensino Médio: Mapas do Brasil, do 
Estado e dos arredores da capital.

O BRASIL de 2010
De dez em dez anos é realizado o Censo, uma pesquisa feita em 

cada domicílio do País, utilizando dois tipos de questionários durante 

o período de coleta de informações. O primeiro é o questionário básico, 

que apura as características comuns da população. E o segundo 

pretende registrar dados específi cos como religião, escolaridade, 

fecundidade, mão-de-obra, pessoas portadoras de defi ciência, etc.

Para obter as informações, cerca de 230 mil pessoas foram 

contratadas em regime temporário. Elas vão percorrer aproximadamente 

58 milhões de domicílios, distribuídos por 5565 municípios.

O Censo 2010 quer saber quem é o povo brasileiro, de que forma 

vive o dia-a-dia, de que maneira está distribuído no país, como é a 

educação de crianças e jovens, quais são as condições de trabalho e 

rendimento, entre outras informações. As respostas que as pessoas 

vão dar são o caminho para conhecer o Brasil de 2010.

Os resultados do Censo 2010 vão subsidiar o desenvolvimento de 

políticas públicas e a realização de investimentos do setor privado 

e de qualquer nível de governo. Será possível saber quais são as 

necessidades de saúde, educação, transporte, habitação, energia, 

etc, além de defi nir o número de deputados e vereadores e fi xar as 

cotas dos fundos de participação dos estados e dos municípios.

Todos poderão utilizar amplamente os resultados do Censo, 

ao escolher locais para a construção de fábricas, supermercados, 

shopping centers, cinemas e restaurantes. Além disso, eles abrem a 

possibilidade de reivindicação de maior atenção do governo para 

alguns problemas vividos pela comunidade 

e do acompanhamento de 

políticas públicas.


