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Veja, passo a passo, como 
matricular seu filho em uma 

escola da Rede Municipal

GUIA DE MATRÍCULA �011
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Acesso ao Ensino Fundamental  
com qualidade, um direito garantido

Com o acesso ao Ensino Fundamental universalizado  
e garantido a todas as crianças pela Constituição do Brasil, 
nosso desafio passou a ser a transformação da educação no 
Rio de Janeiro para que a aprendizagem nas nossas escolas 
seja de qualidade, seja adequada às necessidades do mundo 
atual. E estamos trabalhando nesse sentido. 

Desde o ano passado, criamos diversos programas na Rede 
Municipal, como o Escolas do Amanhã, para 150 unidades  
em áreas de risco, e o Rio, Criança Global, que implantou  
o ensino de Inglês desde o 1º ano. Identificamos aqueles 
alunos com dificuldades e passamos a oferecer o reforço 
escolar, assim como já realfabetizamos mais de 12 mil alunos. 
Para que todas essas ações sejam realizadas, passamos  
a instrumentalizar o professor, investimos na sua capacitação 
e valorizamos o seu trabalho em sala de aula.

Agora, iniciamos, mais uma vez, o processo de matrícula  
em nossas 1.063 escolas municipais. Mais do que garantir  
o acesso de nossas crianças às salas de aula, um dever 
nosso, temos que garantir uma educação de qualidade. 
Nossas crianças merecem e terão direito a um futuro melhor.

Claudia Costin
Secretária Municipal de Educação
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Conheça a Rede 
Municipal de Ensino 
do Rio de Janeiro

A Rede Municipal de Ensino do  
Rio de Janeiro é composta por 1.063  
escolas de Ensino Fundamental  
(1º ao 9º anos) e Educação Especial, 
�55 creches e 10 Espaços de 
Desenvolvimento Infantil (EDIs)

Além do ensino regular, a Secretaria 
Municipal de Educação atende  
cerca de �5 mil alunos nas classes 
do Programa de Educação de Jovens 
e Adultos (PEJA)

Em �010, mais de 670 mil crianças  
e adolescentes estão sendo 
atendidos nas unidades escolares  
do município

Mais de 35 mil professores estão nas 
salas de aula das unidades escolares 
da Rede Municipal.

Toda criança tem  
o acesso ao Ensino 
Fundamental garantido 
pela Constituição  
do Brasil
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Procure saber qual o nome das 
escolas em que você gostaria 
que seu filho estudasse em 2011 
e em qual bairro estão situadas 

Veja se cada escola escolhida 
atende ao ano de escolaridade 
da criança em 2011. Na página 
11, há uma tabela com  
a relação série/ano

Ao preencher o formulário,  
será preciso escolher o mínimo 
de 3 e o máximo de 5 escolas

É preciso ter à mão o endereço 
de correspondência completo, 
inclusive o número do CEP, 
pois a Prefeitura encaminhará 

uma carta informando a escola 
na qual a vaga foi reservada 

Pronto! Com as informações 
acima definidas, já é possível 
fazer a matrícula. Acesse um 
computador e digite esse 
endereço: www.matriculadigital.
rioeduca.rio.gov.br

Comece a preencher a ficha.  
Ao terminar, não se esqueça  
de anotar o número da 
inscrição, que servirá para 
verificar em qual escola a 
matrícula foi reservada, a partir 
de 06/12/2010 (Pré-escola,  
1º e 2º anos) e de 28/12/2010 
(3º ao 9º anos e PEJA)

Os primeiros passos para fazer a matrícula na Rede Municipal

Pelo segundo ano consecutivo, a primeira fase da 
matrícula na Rede Municipal será realizada pela internet, 
em qualquer local e hora, através do endereço  
www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br. O período  
de inscrição ocorrerá de �6 de outubro a �8 de novembro 
de �010. Mas não se preocupe: caso não tenha 
experiência com o computador, a Prefeitura vai oferecer 
locais com internet gratuita, onde haverá uma pessoa para 
prestar ajuda. Então, muita atenção aos próximos passos:
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Os primeiros passos para fazer a matrícula na Rede Municipal

A matrícula não será 
realizada nas seguintes 
situações:

•  se o responsável não 
comparecer à escola na 
data marcada para efetivar 
a matrícula;

•  se o responsável não 
apresentar os documentos 
que comprovem as 
informações prestadas 
no preenchimento do 
formulário de matrícula.

Veja nas páginas 1� e 13  
a relação das escolas que 
oferecerão internet de graça. 

Veja na página 14 a relação 
das 10 escolas do Ginásio 
Experimental Carioca.

As informações dadas  
na ficha de inscrição deverão 
ser confirmadas, através  
de documentos, no momento 
da matrícula

O local de realização  
da matrícula será informado 
por carta e torpedo via celular 
enviados aos responsáveis  
e também por consulta  
ao site de inscrição
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E deseja estudar na mesma 
escola em �011 (renovação  
da matrícula):

A renovação de matrícula é 
automática e estará garantida 
na escola onde estiver 
estudando até o final do ano

Se a escola não possuir o ano 
que seu filho vai estudar em 
�011 (remanejamento):

A própria escola chamará  
o responsável para escolher 
as escolas de sua preferência, 
para onde seu filho será 
remanejado. Essa matrícula 

é garantida para 2011, e não 
haverá necessidade de solicitar 
vaga pela internet

Se deseja ir para uma outra 
escola municipal (transferência 
interna):

Pergunte à diretora da escola 
atual em que ano o seu 
filho deverá ser matriculado 
em 2011 e qual o código 
dele no Sistema de Controle 
Acadêmico. Depois, siga as 
instruções para a realização 
da matrícula pela internet que 
estão na página 4   

Se o aluno já estuda numa escola 
da Rede Municipal
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Se em �010 seu filho estuda na rede  
particular ou em outra cidade ou estado

Observe em que modalidade 
você deve inscrever seu filho, 
consultando a tabela de 
equivalência de ano/série  
na página 11

Vá até a secretaria da escola 
onde seu filho está matriculado 
e solicite uma declaração  
de escolaridade que informe: 
o ano escolar que seu filho 
cursa em 2010, o resultado ao 
final do ano letivo (aprovado 
ou reprovado) e o ano escolar 
para o qual seu filho estará 
apto a cursar em 2011

Solicite o histórico escolar na 
escola onde seu filho estudou 
em 2010, pois você terá 30 
dias para entregá-lo na nova 
escola

Siga as instruções para a 
realização da matrícula pela 
internet que estão na página 4

IMPORTANTE: para fins 
de matrícula na Rede 
Municipal, o aluno 
aprovado com dependência 
é considerado reprovado.
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Se ele fizer 4 ou 5 anos até dia 30 / 06 / 2011, você deve inscrevê-lo 
para a Pré-escola

Se ele fizer de 6 a 16 anos até dia 30 / 06 / 2011, você deve inscrevê-lo 
no 1º ano. Caso ele tenha entre 9 e 16 anos, o sistema informará um 
período e local para que ele seja avaliado para melhor ser atendido

Com 17 anos ou mais, ele deverá ser matriculado nas turmas  
de PEJA I bloco 1 

Se seu filho parou  
de estudar e deseja retornar 
em �011

Observe em que modalidade 
você deve inscrever seu filho, 
consultando a tabela de 
equivalência de ano/série  
na página 11 

Esteja de posse de algum 
documento que comprove  
o último ano estudado 
(histórico escolar, boletim  
ou declaração de escolaridade)

Siga as instruções para a 
realização da matrícula pela 
internet que estão na página 4

Se o seu filho nunca estudou ou parou  
de estudar e deseja retornar em �011
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A matrícula para crianças com deficiência

A matrícula deve ser feita pela 
internet. Para isso, siga as 
instruções das páginas 4 e 5

Os alunos acima de 17 anos 
terão como opção a matrícula 
na Educação de Jovens  
e Adultos

A escola solicitará a indicação de apoio do Atendimento Educacional 
Especializado – Sala de Recursos e Itinerância – aos alunos por meio de 
relatório pedagógico. O relatório deverá ser encaminhado para apreciação 
dos Agentes de Educação Especial nas Coordenadorias Regionais, com  
a colaboração das equipes da Gerência de Educação e do IHA.

A matrícula para crianças com deficiência

O Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), da Secretaria Municipal de 
Educação, é responsável pelo atendimento de alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/
superdotação matriculados na Rede Municipal. Nesse contexto,  
a Rede Municipal está direcionada para a educação inclusiva, seguindo 
as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e da legislação vigente, 
que garantem a matrícula de crianças e jovens em turmas regulares  
se os pais assim desejarem 

Após a realização e 
confirmação da matrícula, um 
professor do Instituto Municipal 
Helena Antipoff entrará em 
contato para que o seu filho 
seja avaliado e encaminhado 
para a turma pertinente 

O atendimento na sala de recursos multifuncionais não é substitutivo 
do trabalho de escolarização realizado dentro de sala de aula, na turma 
regular. Esse atendimento acontecerá no contraturno escolar.

Se o seu filho nunca estudou ou parou  
de estudar e deseja retornar em �011
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O atendimento aos jovens e 
adultos está dividido em duas 
etapas: o PEJA I, para quem 
vai cursar do 1º ao 5º anos, e 
o PEJA II, para o 6º ao 9º anos. 
Nos dois casos, a duração do 
curso é de dois anos

Veja em qual das duas etapas 
o jovem ou o adulto se encaixa 
para realizar a matrícula,  
que também deve ser feita 
pela internet. Para isso, siga as 
instruções das páginas 4 e 5

A matrícula para o Programa  
de Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria Municipal de Educação também atende jovens  
e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram concluir  
o Ensino Fundamental, através do Programa de Educação de Jovens  
e Adultos (PEJA). O Programa apresenta uma concepção ampliada  
de alfabetização, garantindo a oferta do Ensino Fundamental completo 
para os jovens e adultos naquela situação.

A matrícula para o Ginásio Experimental Carioca

Os interessados devem escolher uma das 10 escolas de Ginásio 
Experimental Carioca como primeira opção. Mas atenção: o aluno 
que optar por uma dessas unidades terá que estudar em tempo 
integral e será convidado a ir à escola em dia e horário marcados 
para conhecer um pouco mais sobre o projeto. Ao realizar  
a matrícula pela internet, a escola definida terá que vir como  
a primeira opção de escolha. Veja a relação das dez escolas  
na página 14.
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Tabela de equivalência Ano/Série  
do Ensino Fundamental

Município do Rio  
de Janeiro

Outras Redes ou Municípios ou Estados

Ensino Fundamental  
de 9 Anos

Ensino Fundamental  
de 9 Anos

Ensino Fundamental  
de 8 Anos

1º ano
1º ano/Classe de 

Alfabetização
–

�º ano
2º ano/1ª série 1ª série

3º ano
3º ano/2ª série 2ª série

4º ano
4º ano/3ª série 3ª série

5º ano
5º ano/4ª série 4ª série

6º ano
6º ano/5ª série 5ª série

7º ano
7º ano/6ª série 6ª série

8º ano
8º ano/7ª série 7ª série

9º ano
9º ano/8ª série 8ª série
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A relação das escolas com internet gratuita

E/1ª CRE

1ª CRE - Sede  
Rua Edgard Gordilho, 63 – Praça Mauá  
Tel.: 2233-2082 – 2253-5731 

CIEP José Pedro Varela  
Rua do Lavradio, 133 – Centro  
Tel.: 2262-1075 

E/�ª CRE

E.M. Pedro Ernesto  
Av. Professor Abelardo Lobo, 5 –  
Lagoa  
Tel.: 2538-2789 

E.M. Orsina da Fonseca  
Rua São Francisco Xavier, 95 – Tijuca  
Tel.: 2214-1462 

E/3ª CRE

E/SUBE/ 3ª CRE - Sede  
Rua 24 de Maio, 931, Fundos –  
Engenho Novo  
Tel.: 3822-0771 – 3277-7019 

E.M. Ceará  
Rua D. Emília, 161 – Inhaúma  
Tel.: 3273-1112 – 3273-1280 

E/4ª CRE

4ª CRE - Sede 
Estrada dos Maracajás, 1.294 –  
Ilha do Governador  
Tel.: 3975-2700 – 3975-5844 

E.M. Dilermando Cruz  
Av. Teixeira de Castro, 407 – 
Bonsucesso  
Tel.: 2562-3943 – 3885-2909      
   
E.M. Conde de Agrolongo  
Rua Conde de Agrolongo, 1246 –    
Penha  
Tel.: 3884-5678 

E.M. Rodrigo Otávio  
Rua Antonio de Almeida, 11 – Moneró, 
Ilha do Governador  
Tel.: 3383-8867 – 3367-7528 

E/5ª CRE

E.M. Pará  
Av. dos Italianos, 500 – Rocha 
Miranda  
Tel.: 3373-6087 

E.M. Ministro Edgard Romero  
Av. Ministro Edgard Romero, 31 –  
Madureira  
Tel.: 2464-3594

E/6ª CRE

E.M. Rose Klabin  
Rua Reginópolis, 135 – Guadalupe  
Tel.: 30152675 

E.M. Antenor Nascentes  
Rua Romeu Casa Grande, 37 –  
Anchieta  
Tel.: 3358-0990 
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A relação das escolas com internet gratuita

E.M. Alziro Zarur  
Rua Dores de Turvo, 90 – Pavuna  
Tel.: 33581032

E.M. Monte Castelo  
Rua Ouseley, s/nº – Coelho Neto  
Tel.: 2407-0330 

E/7ª CRE

E.M. Alina de Brito  
Estrada dos Bandeirantes, 4.450 
– Curicica  
Tel.: 2434-8548 – 2434-0249

E.M. Poeta Mario Quintana  
Avenida Tenente Coronel Muniz de 
Aragão, 896 – Anil  
Tel.: 3432-8936 – 3432-8910 

E.M. Nelson Rodrigues  
Rua Frei Luiz Alevato, s/nº – Taquara  
Tel.: 3413-5771 – 3342-0759 

E/8ª CRE

E.M. Henrique de Magalhães  
Rua da Fábrica, 235 – Bangu  
Tel.: 34651690 – 34651971 

E.M. Nicarágua  
Av. Santa Cruz, 1.015 – Realengo  
Tel.: 3335-2674 

E/9ª CRE

E.M. Venezuela  
Rua Amaral Costa, 37 – Campo Grande  
Tel.: 3394-1955 

E/10ª CRE

E.M. Professor Coqueiro  
Rua Felipe Cardoso, 750, Fundos –  
Santa Cruz  
Tel.: 3395-1458 

CIEP Ministro Marcos Freire  
Av. José Fernandes, s/nº – Sepetiba  
Tel.: 3317-6025

Professor Castilho  
Estrada da Matriz, 4.406 – Guaratiba  
Tel.: 3108-0309
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Escolas do Ginásio Experimental Carioca

1ª CRE - E.M. Rivadávia Corrêa 

2ª CRE - E.M. Orsina da Fonseca

3ª CRE - E.M. Bolívar

4ª CRE - E.M. Anísio Teixeira

5ª CRE - E.M. Mário Paulo de Brito

6ª CRE - E.M. Coelho Neto

7ª CRE - E.M. Governador Carlos Lacerda

8ª CRE - E.M. Nicarágua

9ª CRE - E.M. Von Martius

10ª CRE - E.M. Princesa Isabel
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Escolas do Ginásio Experimental Carioca

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeito 
Eduardo Paes

Secretária Municipal de Educação 
Claudia Costin

A cartilha foi produzida pela 
Secretaria Municipal de Educação  
e pela MultiRio - Empresa Municipal 
de Multimeios.

Fotos: Estefan Radovicz, Hélio Melo  
e Acervo SME

Tiragem: 300.000 exemplares
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