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MENSAGEM DO SECRETÁRIO

Foi com esse pensamento que iniciamos nossa atuação na 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Temos certeza 

de que a condição básica de uma mudança significativa no país e na 

cidade do Rio de Janeiro é a garantia da equidade no acesso a uma 

educação pública de qualidade. A urgência de promover essa 

educação nos moveu e pautou as ações que realizamos nos 

primeiros 100 dias de gestão. Oferecer esse direito fundamental 

para os cariocas é mais do que um desejo, é um dever assumido 

publicamente com cada cidadão.

Iniciamos nosso trabalho em 2021 em meio a maior pandemia dos 

últimos tempos, com efeitos devastadores nas nossas vidas. O 

contexto adverso gerado foi inesperado e desconhecido. Ao praticar 

a escuta ativa, encontramos professores e gestores machucados 

pelo cenário e pelas demandas, porém que não desistiram dos seus 

estudantes. Conversamos com pais e responsáveis exaustos, mas 

que continuavam a estimular que suas filhas e filhos acreditassem 

na escola. Nós nos deparamos com uma crise econômica e fiscal 

que mês após mês reduz os recursos da educação.

O cenário adverso não alivia nossa responsabilidade, pelo contrário, 

ele nos cobra respostas à altura do merecimento de todos

que fazem parte da nossa comunidade. Começar a construir essa 

transformação só foi possível com muita escuta ativa e diálogo. 

Nosso objetivo foi reposicionar o estudante no centro do sistema 

escolar e fortalecer o professor para resgatar sua identidade 

docente. Para dar conta de atender à diversidade de uma rede com 

1543 unidades escolares, colocamos de pé diversas estratégias 

que apoiam nosso professor na mediação da aprendizagem com 

nosso estudante. Além dos recursos pedagógicos básicos, 

buscamos promover um espaço de acolhimento socioemocional e 

de segurança alimentar, seja na escola ou na casa dos alunos e 

alunas.

Enfrentamos o desafio de promover o retorno das aulas 

presenciais em segurança e com responsabilidade. Com a nova 

gestão da Prefeitura e da Secretaria, a escola passou a ser a última 

a fechar e a primeira a reabrir. A educação pública passou a ser, de 

fato, nossa prioridade. É através de uma educação pública de 

qualidade e para todos que o Rio está voltando a dar certo.

Ser transparente com o cidadão também é parte desse nosso 

projeto. Dito isso,  apresentamos aqui as principais realizações dos 

primeiros 100 dias da nossa gestão, com a certeza que seguiremos 

construindo muito mais ao longo do tempo que temos pela frente.

Renan Ferreirinha
Secretario Municipal de Educação do Rio de Janeiro

A Educação é o caminho
da transformação. 
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GARANTIA DO DIREITO À APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA

O fechamento prolongado das escolas em 2020 ampliou as 

desigualdades de aprendizagem dos estudantes. Estudos mostram que 

os alunos com menor acesso à internet e a dispositivos, ou aqueles cujos 

responsáveis têm menor escolaridade e menor disponibilidade para 

acompanhar as atividades de ensino remotas, são os mais prejudicados. 

O atraso no processo de alfabetização das crianças, a falta de estrutura 

durante a pandemia  e o aumento da evasão escolar podem piorar ainda 

mais esses prejuízos históricos que nossos estudantes enfrentam.

Agora, o contexto para 2021 é tão ou mais desafiador quanto em 2020. 

Para enfrentar essa realidade, elaboramos um conjunto de ações 

voltadas à recuperação e consolidação da aprendizagem de todos os 

estudantes cariocas, oferecendo diversos recursos e estratégias para 

apoiar nossos professores e gestores escolares. Acolhida a 

recomendação do Conselho Nacional de Educação, adotamos a 

estratégia de desenvolver o currículo contínuo para o ciclo de 2020 e 

2021, ponto de partida para estruturar o compromisso de governo da 

gestão do Prefeito Eduardo Paes, chamado de “2 anos em 1”.

Política de
Ensino Remoto

Rede de
Proteção
e Suporte à
comunidade

Professores,
gestores,
estudantes
e famílias

Política de
Ensino Presencial
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IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

Fomentar a aprendizagem dos estudantes nas suas casas é uma 

necessidade no contexto da pandemia. Já com uma estrutura 

estabelecida na MultiRio, nosso desafio foi torná-lo mais 

inclusivo e oferecer alinhamento às propostas pedagógicas da 

rede, assim gerando mais qualidade para nossos estudantes e 

suporte e coerência para nossos professores.

Três principais estratégias foram elaboradas com o objetivo de 

alcançar cada um dos nossos estudantes.

As estratégias de
Ensino Remoto 

Rioeduca na TV

Material
Rioeduca
Material Impresso

Rioeduca
em Casa

Aplicativo de Celular
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IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

Em 2020, a Secretaria não ofertou uma programação de TV 

específica alinhada à proposta pedagógica, e utilizava 

conteúdos já existentes. Além disso, as vídeo aulas eram 

transmitidas por duas emissoras, dividindo o conteúdo e, 

muitas vezes, confundindo o estudante.  

Para endereçar esse desafio, em parceria com a MultiRio e a TV 

Escola, organizamos uma programação diária com conteúdo 

didático para todos os anos de escolarização, alinhada com a 

nossa proposta pedagógica.

Ao todo, ao longo desses 100 dias, oferecemos 
acesso a 10 horas de conteúdo diário com 
programação educativa para todos os nossos 
estudantes.

Rioeduca na TV
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IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

Para oferecer recursos ao estudante que não pode acessar os 

conteúdos online, organizamos a distribuição de materiais do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Material 

Rioeduca, nosso importante instrumento de ensino remoto 

físico que abrange toda a nossa rede, oferecendo conteúdos 

alinhados ao currículo e proposta pedagógica da SME.

Foram entregues materiais didáticos para 
todos os nossos 644 mil estudantes

Material Rioeduca
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IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

Nossos estudantes e professores passaram o ano de 2020 sem os 

recursos adequados para vivenciar uma boa educação à distância. Em 

2021, começamos nosso trabalho desenvolvendo os alicerces para a 

mediação da aprendizagem e, durante os 100 dias, levamos para a rede 

grande parte deles. 

Com o Rioeduca em Casa, nossa rede pode encontrar em um aplicativo 

de celular um mundo de possibilidades: nosso estudante encontra sua 

turma, fala com seu professor, assiste aulas on-line e pode acessar 

também o Rioeduca na TV ou o material Rioeduca. Um dos grandes 

avanços do ensino online ofertado em 2021 é a possibilidade de 

interação com o professor, o que não era viável nos aplicativos 

utilizados em 2020.  Pelo Rioeduca em Casa,  o estudante também  

encontra diversos outros recursos pedagógicos oferecidos pela 

MultiRio e nossos parceiros. Para atender a todos os nossos estudantes, 

o aplicativo está disponível para Android e IOS. 

Rioeduca em Casa
Aplicativo para ensino online
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IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

Estar conectado também é estar atento a nossa 

realidade. Por isso, implementamos a primeira 

fase do programa Conect@dos, proporcionando 

acesso gratuito ao aplicativo Rioeduca em Casa 

para todos os nossos alunos e profissionais. Ou 

seja, os nossos estudantes e professores não 

gastam nenhum dado próprio de internet pra 

acessar o aplicativo. A Prefeitura do Rio de 

Janeiro e a Secretaria de Educação Municipal do 

Rio de tem o compromisso de que os recursos 

ofertados cheguem a todos nossos estudantes. 

Programa
Conectad@s:
Conectividade
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POLÍTICA DO ENSINO PRESENCIAL

Toda a coragem e disposição dos profissionais da 

educação para viabilizar o ensino remoto têm sido 

essenciais para garantir o envolvimento das turmas e 

diminuir os prejuízos à aprendizagem. Acreditamos 

que, daqui para frente, qualificar as tecnologias, investir 

no acesso e fortalecer o ensino remoto serão ações 

muito importantes na educação do nosso município. 

Somando-se a isso, a retomada das aulas presenciais se 

faz necessária para combater a evasão escolar e 

resgatar os vínculos que só o ambiente da escola pode 

oferecer.

Protocolo
Sanitário

Infraestrutura
nas Escolas

Regularização
dos Serviços
Escolares

Pagamento
de Creches
Parceiras
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POLÍTICA DO ENSINO PRESENCIAL

O desafio de retomar as aulas presenciais envolveu 

mais do que desenvolver materiais pedagógicos 

específicos para este ano e alocar professores nas salas 

de aula. Foi necessário elaborar, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde, um Protocolo Sanitário 

rigoroso, validado pelo Comitê Especial de 

Enfrentamento à Covid-19, e realizar a adaptação e 

preparação das escolas para atender a esse protocolo, 

proporcionando assim  um retorno em segurança para 

nossa comunidade. A escola, mais do que nunca, 

precisa ser um espaço de acolhida das crianças e 

jovens, apoio aos profissionais escolares e orientação 

às famílias. Para isso, neste momento, precisa estar 

preparada para recebê-los com segurança, proteção e 

acolhimento socioemocional. Por isso, nossa retomada 

foi realizada respeitando todas as medidas de 

segurança necessárias e com monitoramento 

constante para acompanhar a saúde de nossos

estudantes e profissionais.

O retorno presencial foi planejado para ocorrer em 

fases, escutando as famílias, sendo facultativo, 

preservando os profissionais e estudantes dos grupos 

de risco e respeitando as condições epidemiológicas 

de cada região. As aulas presenciais tiveram início no 

dia 24/02 e foram retomando desde então para as 

escolas aptas, de acordo com adequações de 

infraestrutura e restabelecimento de serviços 

essenciais. Até o momento, foram contemplados 

alunos da pré-escola, 1º ano e 2º ano do Ensino 

Fundamental no retorno presencial. A prioridade para 

esse grupo foi definida levando em consideração a falta 

de autonomia das crianças menores na realização de 

atividades exclusivamente remotas e pelo impacto 

negativo que o déficit de alfabetização na idade certa 

traz para a trajetória escolar dos estudantes.
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POLÍTICA DO ENSINO PRESENCIAL

Temos sempre como prioridade a vida. Por isso, para um 

retorno seguro às escolas, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Saúde, elaboramos um protocolo sanitário, que foi 

validado pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19. 

Tão importante quanto a orientação, é o acompanhamento de 

eventuais casos confirmados e suspeitos. Para isso, a SME criou 

um aplicativo próprio, o Alerta Covid-19, que oferece, 24 horas 

por dia, a possibilidade dos gestores escolares notificarem os 

casos em suas escolas. Além disso, com os dados que o 

aplicativo fornece, a SME, em parceria com a SMS, consegue 

analisar a situação de cada escola e tomar decisões baseadas 

em evidências, visando o bem-estar e a segurança de toda a 

comunidade escolar.

Protocolo Sanitário
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POLÍTICA DO ENSINO PRESENCIAL

No início do ano, assumimos uma gestão com R$238 

milhões de dívidas com fornecedores, comprometendo 

a continuidade de diversos serviços essenciais para o 

funcionamento da rede. No primeiro dia de gestão, 

fomos comunicados de que os serviços de telefonia e de 

internet nas escolas e coordenadorias regionais tinham 

sido interrompidos por falta de pagamento em 2020, o 

que impossibilitaria o início da confirmação de matrícula 

de 2021, caso não fosse imediatamente restabelecido. 

Com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, 

conseguimos viabilizar a regularização do serviço 

imediatamente.

Os contratos de limpeza das escolas estavam 

suspensos ou encerrados, um trabalho ainda mais 

essencial em tempos de pandemia. A limpeza da nossa 

rede é garantida por 4.477 postos de trabalho. Desses, 

menos da metade estavam preenchidos no início de 

2021, através de um contrato com a Comlurb. Para 

garantir a prestação de serviços adequada,  foi 

necessário realizar nova contratação e a regularização 

da limpeza de nossas escolas.

Mais um grande orgulho da educação carioca é a 

capacidade de servir refeições escolares de alta 

qualidade. Infelizmente, o fornecimento estava em risco 

no começo do ano, por problemas nos contratos de 

manipuladores de alimentos. Atualmente, eles estão 

sendo reativados gradativamente para atender a 

demanda de refeições na nossa rede. 

Regularização dos
Serviços Escolares

238R$

MILHÕES
de dívidas
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POLÍTICA DO ENSINO PRESENCIAL

Para dar segurança para nossa comunidade, realizamos um amplo 

diagnóstico da infraestrutura das escolas do Rio de Janeiro. No período 

do fechamento das escolas, muitas unidades foram saqueadas e 

depredadas, e a manutenção das unidades não foi realizada de forma 

adequada em função dos passivos nos contratos do Conservando 

Escolas e nos repasses de Sistema Descentralizado de Pagamento. 

Desde então, conseguimos retomar o trabalho do Conservando Escolas 

e realizar uma primeira rodada de liberação de verbas para nossas 

Unidades Escolares via Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP).

Infraestrutura nas Escolas

Até o momento, conseguimos liberar R$ 18,1 
milhões para que as unidades escolares 
realizassem ajustes e obras de manutenção, 
garantindo a retomada segura.



Rede de Proteção e
Suporte à Comunidade
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REDE DE PROTEÇÃO E SUPORTE À COMUNIDADE

Em janeiro, 15 mil beneficiários dos cartões referente a 

dezembro não tinham recebido sua cota, totalizando cerca de 

R$ 814 mil. Foi necessário um processo de negociação, 

realizando a verificação de saldos existentes para solucionar a 

pendência e garantir a continuidade da oferta em 2021.

Desde então, foram entregues cartões alimentação para todos 

os alunos da rede. No mês de abril, em função do agravamento 

da pandemia e da adoção de medidas mais restritivas na 

cidade do Rio de Janeiro, conseguimos realizar a antecipação 

do pagamento e uma recarga adicional, garantindo o dobro do 

valor mensal a todos os alunos da rede.

Cartão Alimentação
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REDE DE PROTEÇÃO E SUPORTE À COMUNIDADE

Até o momento, foram investidos

para a garantia da recarga dos cartões para

139,8R$

MILHÕES
644 mil
alunos da rede Janeiro Fevereiro Março
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R$34,9
milhões

R$69,8
milhões
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REDE DE PROTEÇÃO E SUPORTE À COMUNIDADE

A Secretaria passou por uma reestruturação interna, 

reduzindo níveis hierárquicos, a fim de tornar os processos 

e as rotinas mais eficientes, reduzir a burocracia e, em 

paralelo, dar foco para questões que tenham impacto 

necessário. Por isso, criamos a Gerência de Relações 

Étnico-Raciais, focada em promover uma educação 

antirracista na nossa rede.  Outra inovação foi a criação de 

um grupo voltado para o desenvolvimento e 

reconhecimento do servidor. Buscando reconhecer as boas 

práticas e valorizar a dedicação dos nossos servidores, 

realizamos processo seletivo interno para 52 cargos para 

compor os quadros do Nível Central e para gravar aulas 

inovadoras e de qualidade para o Rioeduca na TV.

Reestruturação, inovações
e reconhecimento do servidor
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Neste relatório prestamos contas das ações dos primeiros 100 dias 

de gestão. O caminho é longo e sabemos que são muitos os 

desafios para a transformação da cidade do Rio de Janeiro em uma 

referência nacional de educação de qualidade, igualitária e 

equânime. Ao realizar as ações e os projetos descritos neste 

começo de gestão, acreditamos estar cada dia mais próximos de 

alcançar esse objetivo, sempre dialogando com a sociedade e com 

a transparência que cabe ao gestor público. Este é e seguirá sendo 

o nosso compromisso. Contamos com todos para trilharmos juntos 

esse caminho, sempre alinhado com as necessidades e os sonhos 

de cada carioca.

Considerações
Finais
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