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Ao ingressarem no Ginásio Experimen-tal, todos os alunos passarão por umaprova de nivelamento para identificarpossíveis deficiências de aprendiza-gem ou níveis diferenciados deaprendizagem. Após esta prova,os alunos que necessitarem serãoencaminhados para aulas de reforçoescolar e os mais avançados emalguma disciplina poderão cursá-laem níveis mais avançados.

Ginásio Experimental Carioca:

novo modelo de ensino para alunos
do 7º ao 9º ano será ampliado
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, implantou,

em 2011, o , um novo modelo de ensino para

os alunos do 7º ao 9º ano, em tempo integral, com base em três eixos:

excelência acadêmica, educação para valores e projeto de vida do aluno. Esta

nova metodologia, já adotada por dez escolas da Prefeitura, conta também com

a utilização de novas tecnologias e com um material estruturado por apostilas

de conteúdo e exercícios, preparados pelos nossos professores especialmente

para os adolescentes.

Para o ano letivo de 2012, vamos ampliar o . Desta

forma, teremos mais oito escolas da Prefeitura com este novo modelo de

ensino. São escolas inovadoras, para atender jovens de toda a cidade, com aulas

de maior duração e professores com dedicação exclusiva. Nestas unidades, seu

filho terá mais tempos de aulas de Português, Matemática, Ciências e Inglês e

contará com um professor tutor, que o auxiliará nas atividades de elaboração do

seu projeto de vida.

Desde 2009, estamos trabalhando para dar à educação na cidade um salto de

qualidade. Queremos que nossas crianças possam ter mais que o direito de

sonhar com um futuro. Queremos que, neste mesmo futuro, esses jovens sejam

cidadãos autônomos, solidários e capazes de construir a própria vida.
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Comece a preencher a ficha. Ao
terminar, não esqueça de anotar o
número da inscrição. Este número
servirá para verificar,

em qual escola a vaga foi reservada.
As informações dadas na ficha de
inscrição deverão ser confirmadas,
por meio de documentos, no
momento da matrícula, que ocorrerá
de acordo com o estipulado na
carta de confirmação enviada aos
responsáveis.

a partir de
09/01/2012 (3º ao 9º ano e PEJA),
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Veja como fazer a matrícula
para estas escolas

Os pais dos alunos interessados
devem escolher uma das 18 escolas
de como
primeira opção. Mas preste atenção:
o aluno que optar por uma dessas
unidades terá que estudar em tempo
integral e será convidado, junto com
os pais, a ir à escola, em dia e
horário marcados, para conhecer um
pouco mais sobre o projeto.

Os alunos que já estudam nessas
unidades e desejam continuar terão
a matrícula renovada automatica-
mente.

Aqueles que não quiserem estudar
em horário integral terão prioridade
na escolha de uma nova escola.
Neste caso, a própria escola
chamará o responsável para escolher
uma unidade de sua preferência,
para a qual seu filho será
remanejado. Esta matrícula é
garantida para 2012, sem precisar
solicitar a vaga pela internet.

Os demais interessados, ao
acessarem o site de matrícula,
deverão preencher o formulário, no
qual será preciso escolher o mínimo

de uma (1) e o máximo de cinco (5)
escolas, dentre as 18 do programa. É
preciso estar com 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.

Ginásio Experimental

Os alunos interessados em estudar no
deverão acessar o site www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br
no período de 25 de outubro a 25 de novembro de 2011,
para se candidatar a uma vaga.

Ginásio Experimental

,

Esta cartilha
está dividida em:

Conheça o Ginásio

Experimental Carioca
O já
é um centro irradiador de excelência no
ensino do 7° ao 9° ano, buscando apoiar
o projeto de vida do aluno e uma
educação em valores. Em 2012, além
dos dez já
existentes, outras oito unidades também
passarão a oferecer essa nova
metodologia educacional, em tempo
integral, com ensino forte, matérias
eletivas

. Ao longo desta cartilha,
conheça as principais ações do

.

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

Ginásio Experimental Carioca

Ginásios Experimentais

Ginásio
Experimental

e professores orientadores para
cada aluno

E. M. Nilo Peçanha

E. M. Epitácio Pessoa

E. M. Rio de Janeiro

E. M. Ary Quintella

E. M. Malba Tahan

E. M. Fernando Rodrigues
da Silveira

E. M. Mario Casasanta

E. M. Embaixador
Araujo Castro

Lista das escolas

Principais ações do Ginásio
Experimental Carioca. e

Como fazer a matrícula para
estas escolas. e
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Para mais informações,

entre em contato com a

Central de Atendimento

ao Cidadão da Prefeitura

pelo telefone 1746.
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Em 2012, mais oito escolas adotarão
o , com o
programa passando a estar
implantado em 18 unidades da Rede
Municipal de Ensino, atendendo a
todas as regiões da cidade.
As unidades funcionarão em horário
integral, com mais tempos de
aulas de Português, Matemática,
Ciências e Inglês. As escolas
contarão com cerca de 150
professores com dedicação
exclusiva, atuando por núcleos de
conhecimento.

Ginásio Experimental
Educação em tempo integral, com
entrada às 7h30 e saída às 17h.

Mais tempos de aulas de Português,
Matemática, Ciências e Inglês. Ao
todo, as escolas terão nove tempos
diários de aula, sendo cinco no
período da manhã e quatro, à tarde.

Um professor orientador com o qual
os alunos vão se reunir diariamente.

Professores atuando por núcleos de
conhecimento, divididos em
Humanidades (Português, História e
Geografia) e Exatas (Ciências e
Matemática).

Professores de Inglês, Artes e
Educação Física.

Disciplinas eletivas, que serão de
livre escolha dos alunos.

Salas de aula temáticas. Nesta
concepção, os alunos se deslocam
até a sala de cada disciplina.

Bibliotecas compostas por um
acervo atraente para a faixa etária,
com grandes clássicos da literatura,
além de material de pesquisa de
profissões.

Atividades para que cada aluno
possa detalhar seus sonhos
profissionais e, assim, elaborar um
projeto de vida.

Protagonismo juvenil, que será
incentivado com círculos de leitura,
audioteca com livros falados para
deficientes visuais, cineclube, jornal
escolar e rádio escolar, entre outras
ações.

As principais ações do
Ginásio Experimental Carioca

Cada terá:Ginásio Experimental


