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Para os atletas da Rede
Novo modelo de ensino que

integra formação escolar e esportiva



Ginásio Experimental Olímpico:
um programa que integra formação
escolar e esportiva para o 2º segmento
A partir de 2012, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de

Educação, implementará um novo modelo de ensino para o seu filho, o

. O programa é destinado aos alunos do 6º ao

8º ano do segundo segmento do ensino fundamental que já praticam esportes

ou têm aptidão para a prática esportiva.

O dará ao seu filho uma educação de

qualidade, utilizando aulas mais dinâmicas e apostilas preparadas pelos nossos

professores especialmente para os adolescentes que têm habilidade e potencial

para o esporte.Além disso, os alunos do GEO terão aulas diárias de inglês e,

pelo menos, duas horas diárias de prática desportiva.

O projeto do reforça o objetivo da Prefeitura

de ampliar o legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para além das obras de

infraestrutura e dos equipamentos esportivos.

Ginásio

Experimental Olímpico (GEO)

Ginásio Experimental Olímpico

Ginásio Experimental Olímpico

Eduardo Paes
Prefeito do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeito

Secretária Municipal de Educação

Design Gráfico
Barra Livre Eventos e Produções
Designer: Fabiana Bouças

Fotos: Estefan Radovicz e Helio Melo

Tiragem: 169.430

Eduardo Paes

Claudia Costin

Questionário Obrigatório
para a Matrícula

1)

2)

3)

3.1)

4)

5)

5.1)

6)

7)

8)

O aluno tem disponibilidade para
estudar em período integral, em Santa
Teresa?
R:

O aluno possui algum problema
crônico de saúde, que inviabilize a
prática esportiva?
R:

O aluno pratica esportes?
a) Sim               b) Não

Com que frequência?
a) até 2x por semana
b) até 3x por semana
c) 4x ou mais por semana

O aluno tem vontade de praticar
diversos esportes na escola?
a)Sim               b) Não

O aluno já participou dos Jogos
Estudantis?
a) Não               b) Sim

Ficou classificado entre
os 3 primeiros colocados?
a) Não     b) 3º     c) 2º      d) 1º

O aluno tem interesse em
continuar participando dos Jogos
Estudantis?
a) Sim               b) Não

O aluno é atleta federado?
a) Sim               b) Não

O aluno terá disponibilidade
para fazer viagens?
a) Sim               b)Não



Os interessados devem escolher o
, em

Santa Teresa, como a primeira
opção.

É válido lembrar que o aluno que
optar por essa unidade terá que
estudar em tempo integral e será
convidado a ir à escola, em dia e
horário marcados, junto com os pais,
para conhecer um pouco mais sobre
o projeto.

Só poderão participar do GEO
alunos do 6º ao 8º anos, que
estudem em escolas públicas há dois
anos, no mínimo, e que não
possuam defasagem idade/série de
mais de um ano.

O aluno, ao escolher estudar nessa
unidade, terá que ter aptidão física
para o esporte e será convidado
para fazer um teste de habilidade
física, cuja data será informada no
ato da matrícula.

Caso a criança não se classifique nos
testes físicos para entrar no GEO,
ela será alocada nas demais opções
ou ficará na escola de origem, caso
só tenha solicitado o GEO.

Para efetuar a inscrição para a
matrícula, basta acessar o site e
preencher o formulário. É preciso
estar com o endereço de
correspondência completo, inclusive
o número do CEP, e responder às
perguntas do questionário
obrigatório para a matrícula,

. Veja o
questionário obrigatório na página 7.

GEO Juan Antonio Samarnch

com
bastante atenção

Em 2013, mais

quatro unidades do

GEO serão lançadas.
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Como fazer a matrícula para o GEO

A inscrição para a matrícula para o
www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br, no

período de 25 de outubro a 25 de novembro de 2011.

Ginásio Experimental Olímpico

será feita pelo site

Esta cartilha
está dividida em:

O que é o

?

Ginásio

Experimental

Olímpico
O
terá como principal objetivo dar
oportunidade para os alunos com
aptidões esportivas desenvolverem seu
potencial, sem abrir mão de uma
educação de excelência. A primeira
escola do programa, em Santa Teresa,
receberá o nome do ex-presidente do
COI, Juan Antonio Samaranch, que
faleceu em abril de 2010. O

começará a funcionar no
início do ano letivo de 2012 e oferecerá
cerca de 350 vagas.

As quatro escolas integrantes do
programa contarão com um modelo
pedagógico inspirado no

, que inclui três
eixos: excelência acadêmica, apoio ao
projeto de vida do aluno e educação para
valores. No caso, uma ênfase especial
será dada aos valores olímpicos. Além
disso, os alunos também farão uso da
Educopédia, uma plataforma de aulas
digitais de todas as disciplinas do segundo
segmento (6º ao 9º ano), e terão aulas de
Inglês todos os dias.

Na parte esportiva, serão trabalhados os
valores e as modalidades olímpicas.  Os
alunos participarão de diversas
competições e terão duas horas, pelo
menos, de prática desportiva por dia.
Metodologias inovadoras também farão
parte do programa, como a matriz
curricular integrada e o NADE (Núcleo
Avançado de Desenvolvimento
Esportivo).

Ginásio Experimental Olímpico

Ginásio
Experimental Olímpico Juan Antonio
Samaranch

Ginásio
Experimental Carioca

Principais ações do Ginásio
Experimental Olímpico.

Como fazer a matrícula para o
GEO.
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Em 2012, o Ginásio Experimental
Olímpico começará a funcionar na
unidade ,
em Santa Teresa. A unidade funcionará
em horário integral, com mais tempos
de aulas de Português, Matemática,
Ciências e Inglês. Além disso, os alunos
do GEO terão duas horas, pelo menos,
de prática desportiva por dia. Essa
unidade terá capacidade para 350
alunos.

O
terá:

Educação em tempo integral.

Mais tempos de aulas de Português,
Matemática e Ciências. Os alunos
terão Inglês todos os dias, além de
mais duas horas diárias de prática
esportiva.

NADE (Núcleo Avançado de
Desenvolvimento Esportivo), que
terá por objetivo criar novas
metodologias voltadas para a prática
esportiva, que posteriormente serão
disseminadas para as demais escolas
da Rede Municipal.

Biblioteca composta por um acervo
atraente para a faixa etária, inclusive
com material de pesquisa sobre as
modalidades esportivas, além de
grandes clássicos da literatura.

Campo de futebol, ginásio, piscina,
vestiários.

Salas de aula, laboratório de
informática, sala de leitura e sala de
artes.

Juan Antonio Samaranch

Ginásio Experimental Olímpico

Juan Antonio Samaranch
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Aulas de Basquete, Handebol,
Natação, Futsal, Futebol de Campo,
Tênis de Mesa, Judô e Xadrez.

Atividades para que cada aluno
possa detalhar seus sonhos de atleta
e, assim, elaborar um projeto de vida
relacionado ao esporte.

Protagonismo juvenil, que será
incentivado com: círculos de leitura,
jornal escolar e rádio escolar.

Aulas de natação obrigatórias para
os alunos do 6º e 7º ano.

Principais ações do
Ginásio Experimental Olímpico

Para mais informações,

entre em contato com a

Central de Atendimento

ao Cidadão da Prefeitura

pelo telefone 1746.


