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

escola da Rede Municipal



Acesso ao Ensino Fundamental
com qualidade, um direito garantido

Com o acesso ao Ensino Fundamental universalizado e garantido a todas as

crianças pela Constituição Federal, nosso desafio vem sendo o de transformar a

educação no Rio de Janeiro para que as escolas da Prefeitura tenham um ensino

de ainda mais qualidade. E já percebemos alguns avanços: em 2010, mais da

metade das escolas atingiu as metas de melhoria do ensino, com um

crescimento de 71% em relação a 2009.

O trabalho continua. Desde 2009, diversos programas foram implantados na

rede municipal, como o , para 151 unidades em áreas

conflagradas, e o , que implantou o ensino de Inglês desde

o 1º ano. Foi criado também o Ginásio Carioca, com um ensino mais dinâmico,

inclusive com aulas digitais para os alunos do 6º ao 9º ano, e dez Ginásios

Experimentais. Para 2012, teremos mais duas novidades: a implantação do

Ginásio Experimental Olímpico, destinado exclusivamente a alunos com aptidão

para a prática desportiva, e a ampliação do Ginásio Experimental para mais oito

escolas.

Mas, para que todas essas ações garantam um ensino de qualidade, continuamos

investindo na formação do professor, valorizando o trabalho dele nas salas de

aula e dando instrumentos, como os cadernos de apoio pedagógico, para facilitar

seu trabalho.

Mais uma vez, estamos iniciando o processo de matrícula nas 1.065 escolas da

Prefeitura. Como ocorreu em 2010, a matrícula só poderá ser feita pela internet.

Mas não deixe para fazê-la na última hora. Mais do que garantir o acesso de

nossas crianças às salas de aula, com uma educação de qualidade, queremos

garantir que tenham o direito a um futuro melhor.

Prefeito do Rio de Janeiro

Escolas do Amanhã
Rio, Criança Global

Eduardo Paes
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Relação das escolas do Ginásio Experimental Carioca

EM Monteiro Lobato
Rua Ibema S/N.º Mato Alto -
Guaratiba
Tel: 3407-6675  /  3407-6324

E.M. Professor Castilho
Estr. da Matriz, 4406 – Guaratiba
Tel: 3108-0309

E.M. Leôncio Correia
Av. Gaspar Lemos 342 – Guaratiba
Tel: 3377-1201  /  313-5589

E.M. Narcisa Amália
Estr. Theodureto de Camargo S/N.º
Ilha de Guaratiba - Tel: 3377-1212

E.M. Euclides da Cunha
Estr. do Magarça, 3.323 - Guaratiba
Tel: 3108-6348

E.M. Bertha Lutz
Rua Gabriel M. Machado S/Nº
Enseada das Garças – Pedra de
Guaratiba
Tel: 3377-1237  /  3377-1236

E.M. Professor Vieira Fazenda
Estr. da Barra de Guaratiba 9.140  -
Barra de Guaratiba
Tel: 3377-1382  /  3377-1381

E.M. Emma D'Ávila de Camillis
Rua Várzea de Palma, S/Nº - Pedra
de Guaratiba - Tel: 3305-8970

E.M. Professora Myrthes Wenzel
Rua Soldado Antonio de Paulo s/n° -
Pedra de Guaratiba
Tel: 2417-8445  /  3395-0562

E.M. Tatiana Chagas Memória
Rua Pedro Osório, 360 - Guaratiba
Tel: 3354-6837  /  3395-1928

A relação das escolas
com internet gratuita

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

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

I

E. M. Mario Casasanta

E. M. Embaixador
Araujo Castro

Esta cartilha
está dividida em:

Toda criança temo acesso ao EnsinoFundamental
garantido pelaConstituição do Brasil.

Conheça a Rede
Municipal de Ensino
do Rio de Janeiro*

A Rede Municipal de Ensino do Rio
de Janeiro é composta por 1.065
escolas, que atendem ao Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano), à
Pré-escola e à Educação Especial, 250
creches e 47 Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDIs)

Além do ensino regular, a Secretaria
Municipal de Educação atende a cerca
de 23 mil alunos nas classes do
Programa de Educação de Jovens e
Adultos (PEJA).

Em 2011, mais de 674 mil crianças e
adolescentes estão sendo atendidos
nas unidades escolares do Município.

Mais de 39 mil professores estão nas
salas de aulas das unidades escolares
da Rede Municipal.

Como efetuar a matrícula do seu
filho na Rede Municipal. e

Quando o aluno já estuda em
uma escola da Rede Municipal.

Se em 2011 seu filho estuda na
rede particular ou em outra
cidade ou estado.

Se o seu filho nunca estudou ou
parou de estudar e deseja
retornar em 2012.

A matrícula para crianças com
deficiência.

A matrícula para o Programa de
Educação de Jovens e Adultos.

Veja aqui a tabela de equivalência
Ano/Série do Ensino
Fundamental.

A relação das escolas com
internet gratuita.

A relação de escolas do Ginásio
Experimental Carioca.
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*Dados atualizados em outubro de 2011.
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Como efetuar a matrícula
do seu filho na Rede Municipal

Pelo terceiro ano seguido, a primeira fase da matrícula na Rede
Municipal será realizada pela internet. Lembre-se: neste período, a
inscrição poderá ser feita a qualquer hora do dia, por meio do
endereço de 25 de outubro a
25 de novembro de 2011. Mas não se preocupe: caso não tenha
experiência com o computador, a Prefeitura oferece locais com
internet gratuita, onde haverá uma pessoa para prestar ajuda. Então,
muita atenção aos próximos passos.

www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br,

Procure saber qual o nome das
escolas em que você gostaria que
seu filho estudasse em 2012 e em
qual bairro estão situadas.

Veja se cada escola escolhida atende
ao ano de escolaridade da criança
em 2012. Na página 11, há uma
tabela com a relação série/ano.

Ao preencher o formulário, será
preciso escolher o mínimo de 1
(uma) e o máximo de 5 (cinco)
escolas.

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.
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7ªCRE

8ªCRE

9ªCRE

10ªCRE

EM Nelson Rodrigues
Rua Frei Luiz Alevato, s/nº - Taquara
Tel: 3413-5771  /  3342-0759

CIEP Lindolpho Collor
Est. de Jacarepaguá, 5.011
Rio das Pedras
Tel: 3415-5026  /  3415-5024

CIEP Governador Roberto da Silveira
Est. de Jacarepaguá 3145
Rio das Pedras
Tel: 3153-9348  /  2494-3733

CIEP João Batista dos Santos
Rua Edgar Werneck, 1.565
Cidade de Deus
Tel: 3432-4283  /  3432-4282

E.M. Henrique de Magalhães
Rua da Fábrica, 235 - Bangu
Tel: 3465-1971  /  3465-1690

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

CIEP Raymundo Ottoni
de Castro Maya
Rua Moranga, S/Nº Benjamin
Dumont - Campo Grande
Tel: 3394-2130

CIEP Dr. Ernesto (Che) Guevara
Praça Maina, S/Nº Centro
Campo Grande
Tel: 3404 0110  /  3394 5174

E.M. André Vidal de Negreiros
Rua Felipe Cardoso 750 – Santa Cruz
Tel: 3395-2254

E.M. Bento do Amaral Coutinho
Estr. Victor Dumas, S/Nº  - Santa
Cruz - Tel: 3157-8723  /  3395-1185

E.M. Aldebarã
Av. Antares Rua 1 S/N - Santa Cruz
Tel: 3395-1985

E.M. Gandhi
Rua 15, S/Nº Conjunto Manguariba -
Santa Cruz - Tel: 3402-8770

E.M. Ponte dos Jesuítas
Pça. dos Jesuítas, S/Nº - Jesuítas  -
Santa Cruz - Tel: 3395-0143

E.M. Joaquim da Silva Gomes
R. Capitão Lopes Dorneles  S/N
Santa Cruz - Tel: 3395-0206

E.M. Adalgisa Néri
R. Eduardo Aguiar, s/nº Lote 230
S. Fernando - Santa Cruz
Tel: 3395-1845

E.M. Manoel Porto Filho
Rua Pirapetinga, S/Nº - Paciência
Tel: 3407-8915

E. M. João Correa
Rua Alberi Vieira Dos Santos, S/Nº -
Urucânia s/n° - Paciência
Tel: 3395-3413

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



Pronto! Com estas informações
definidas, já é possível fazer a inscrição
para a matrícula. Acesse um
computador e digite este endereço:
www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br.

Comece a preencher a ficha. Ao
terminar, não esqueça de anotar o
número da inscrição, que servirá para
verificar em qual escola a vaga foi
reservada, a partir de 16/12/2011
(Pré-Escola, 1º e 2º anos) e de
9/01/2012 (3º ao 9º anos e PEJA).

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

A vaga reservada será informada por
carta e/ou SMS enviados aos
responsáveis e também por consulta
ao site.
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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 inscrição para a

matrícula.

Veja, nas páginas

12, 13 e 14, a

relação das escolas

que oferecerão

internet gratuita. Veja, na página 14,

a relação das 18

escolas do Ginásio

Experimental Carioca

Veja, na página 9,

como fazer a

inscrição para a

matrícula no Ginásio

Experimental

Olímpico.

Para mais informações,

entre em contato com

a Central de

Atendimento ao

Cidadão da Prefeitura

pelo telefone 1746.
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A relação das escolas
com internet gratuita

1ªCRE

2ªCRE

3ªCRE

4ªCRE

5ªCRE

6ªCRE

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

E.M. Argentina
Boulevard 28 De Setembro,125
Vila Isabel - Tel: 2264-8556

3ª CRE - Sede
Rua 24 de maio, 931, fundos -
Engenho Novo
Tel: 3822-0771  /  3277-7019

E.M. Alagoas
Av. Dom Hélder Câmara, 6.742  -
Pilares - Tel: 2592-0864  /
2592-0720

EM Nereu Sampaio
Rua Nunes Viana, S/Nº - Inhaúma
Tel: 3273-1315  /  3273-1456

E.M. Dilermando Cruz
Av. Teixeira de Castro, 407 -
Bonsucesso
Tel: 2562-3943  /  3885-2909

EM Leonel Azevedo
Rua Luís Sá, S/Nº  - Moneró
Tel: 3353-9990  /  3393-2550  /
3393-4160

CIEP Gregório Bezerra
Rua Plínio De Oliveira, S/Nº - Penha
Tel: 3886-8827  /  3885-8591

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

E.M. Paraná
Av. Ernani Cardoso 316 - Cascadura
Tel: 2464-6151  /  2464-2828

6ªCRE  - Sede
Rua dos Abacates  S/N - Deodoro
Tel: 3017-6991  /  3017-6959
3017-6989  /  2457-0017

E.M. Monte Castelo - Coelho Neto
Rua Ouseley, s/nº - Coelho Neto
Tel: 2407-0330
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Quando o aluno já estuda
na Rede Municipal

E deseja estudar na mesma
escola em 2012 (renovação):

Se a escola não possuir o ano
em que seu filho vai estudar
em 2012 (remanejamento):

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

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

A própria escola chamará o
responsável para definir para qual
escola seu filho será remanejado.
Esta matrícula é garantida para
2012, sem a necessidade de
solicitar a vaga pela internet.

Pergunte à diretora da escola atual em
que ano o seu filho deverá ser
matriculado em 2012 e qual o código
dele no Sistema de Controle
Acadêmico. Depois, siga as instruções
da página 4 para a realização da
inscrição para a matrícula pela internet.

Se a criança for encaminhada
para o Programa de Reforço
Escolar (Projeto de Realfabe-
tização ou Aceleração)

A própria escola chamará o pai
para definir para qual unidade seu
filho será remanejado, já que esta

será a melhor oportunidade de
aprendizagem para ele. Esta matrícula é
garantida para 2012, sem a necessidade
de solicitar a vaga pela internet.

ATENÇÃO! Seu filho

também poderá participar

do projeto de reforço

escolar Nenhuma criança

a menos, com aulas de

reforço no contraturno,

que são realizadas na

própria escola. Se houver

a necessidade, seu filho

terá também aulas de

recuperação de

aprendizagem, ao longo

do ano.
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Veja aqui a tabela de equivalência
Ano/Série do Ensino Fundamental

Município do

Rio de Janeiro

Ensino Fundamental

de 9 anos

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

1º ano/Classe
de Alfabetização

2º ano / 1ª série

3º ano / 2ª série

4º ano / 3ª série

5º ano / 4ª série

6º ano / 5ª série

7º ano / 6ª série

8º ano / 7ª série

9º ano / 8ª série

Classe de
Alfabetização

1ª série

2ª série

3ª série

4ª série

5ª série

6ª série

7ª série

8ª série

Ensino Fundamental

de 9 anos

Ensino Fundamental

de 8 anos

Outras Redes ou

Municípios ou Estados
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A matrícula para crianças
com deficiência

O Instituto Municipal Helena
Antipoff, da Secretaria Municipal de
Educação, é responsável pelo
atendimento de alunos com
deficiência e transtornos globais de
desenvolvimento (TGD),
matriculados na rede municipal. A
rede municipal adota prioritaria-
mente 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. Caso os pais desejarem o
aluno também pode ser matriculado
em escolas ou classes especiais.

Caso prefira que seu filho vá para
uma classe regular, ele terá direito a
atendimento também em sala de
recursos multifuncionais no
contraturno.

Após a realização da inscrição para a
matrícula, o sistema informará a data
e o local para que o seu filho seja
avaliado e encaminhado para a
turma pertinente. A equipe do IHA
estará de plantão nas Coorde-
nadorias Regionais de Educação
(CREs) para orientar os pais.

Os alunos acima de 15 anos, sem
seriação, terão como opção a
matrícula na Educação de Jovens e
Adultos.

O atendimento na sala de recursos
multifuncionais não é substitutivo
do trabalho de escolarização
realizado dentro de sala de aula,
na turma regular. Acontecerá no
horário oposto da matrícula do
aluno, ou seja: a matrícula sendo
feita no horário da manhã, o
atendimento educacional
especializado será no horário da
tarde ou vice-versa.

A escola solicitará a indicação de
apoio do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) – Sala de
Recursos e Itinerância – aos alunos
da Educação Especial, por meio de
Relatório pedagógico de observação
sobre o aluno. O relatório deverá
ser encaminhado para a apreciação
dos Agentes de Educação Especial
nas Coordenadorias Regionais de
Educação (CREs), com a
colaboração de outros profissionais
da Gerência de Educação
(GED/CRE) e das Equipes de
Acompanhamento do Instituto
Municipal Helena Antipoff
(IHA/SME).

Se em 2011 seu filho estuda na rede
particular ou em outra cidade ou estado

Observe em que ano 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 2011, o resultado ao final
do ano letivo (aprovado ou
reprovado) e o ano escolar que
seu filho estará apto a cursar em
2012.

Solicitar o Histórico Escolar na
escola onde seu filho estudou em

2011, pois você terá 30 dias para
entregá-lo na nova escola.

Siga as instruções da página 4 para a
realização da inscrição para a
matrícula pela internet.

IMPORTANTE:

para fins de matrícula

na rede municipal, o

aluno aprovado com

dependência é

considerado reprovado.
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Se o seu filho nunca estudou ou parou
de estudar e deseja retornar em 2012

Se ele fizer 4 ou 5 anos até dia 31
de março de 2012, você deve
inscrevê-lo para a Pré-escola.

Se ele completar de 6 a 8 anos até
dia 31 de março de 2012, 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. O não comparecimento
significa desistência da vaga.

Com 15 anos ou mais, ou se já
estiver estudando à noite, ele
poderá ser matriculado nas turmas
de PEJA I.

Se seu filho parou de estudar e
deseja retornar em 2012

Observe em que modalidade você
deve inscrever seu filho, consul-
tando 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 da página 4 para
a realização da inscrição para a
matrícula pela internet.

A matrícula para o Programa
de Educação de Jovens e Adultos

Para jovens e adultos que não
tiveram acesso ou não conseguiram
concluir o Ensino Fundamental, a
Secretaria Municipal de Edução
oferece atendimento por meio 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.

O atendimento aos jovens e adultos
está dividido em duas etapas: o PEJA I,
para quem irá cursar do 1º ao 5º ano, e
o PEJA II, para o 6º ao 9º ano. 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
inscrição para a matrícula, que também
deve ser feita pela internet. Para isso,
siga as instruções das páginas 4 e 5.

A matrícula para o Ginásio
Experimental Carioca (GEC)

A matrícula para o Ginásio
Experimental Olímpico (GEO)

Os interessados devem escolher
uma das 18 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 inscrição para a matrícula
pela internet, a escola definida terá
que vir como a primeira opção de
escolha. Veja a relação das 18
escolas na página 14.

Os interessados devem escolher o GEO
Juan Antonio Samarnch, no bairro de
Santa Teresa, como a primeira opção.
Mas atenção: o aluno que optar por esta
unidade, além de ter aptidão física para o
esporte, terá que estudar em tempo
integral e será convidado para fazer um
teste de aptidão esportiva, cuja data será
informada no ato da inscrição para a
matrícula. Caso a criança seja considerada
inapta no teste físico, ela será alocada nas
demais opções  ou ficará na escola de
origem, caso só tenha solicitado o GEO.

A matrícula em
Ginásios Experimentais


