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Bom dia, Nathalia. Seguem as respostas:
1. Quantas vagas de creches existem atualmente?
2. Quantas vagas de pré-escola existem atualmente?
RESPOSTA PARA PERGUNTAS 1 E 2:
As creches da Rede Municipal de Ensino têm atualmente 83.685 alunos matriculados – seja em
unidades próprias da Prefeitura e em unidades conveniadas. Já no segmento pré-escola, há 92.205
alunos matriculados.
A Rede Municipal de Ensino conta com 525 unidades escolares com turmas de Educação Infantil incluindo creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil - e 201 creches conveniadas.

3. A Secretaria fez alguma parceria público-privada para ampliar as vagas da educação infantil?
Se sim, poderia explicar um pouco sobre essa parceria?
RESPOSTA:
A Prefeitura não fez parceria público-privada neste campo. Os estudos relacionados à criação de
novas creches e vagas por meio de uma PPP não resultou na melhor opção para o município,
considerados o custo e o benefício. Desta forma, ampliou-se o número de creches conveniadas de
152 (2016) para 201 (2020), que trouxe para a cidade não só a ampliação considerada do número de
vagas, mas também a melhoria substancial na gestão das mesmas. Hoje, 23.347 alunos são atendidos
nestas unidades conveniadas.
As creches conveniadas são instituições sem fins lucrativos e ampliam o atendimento da rede
municipal e devem se enquadrar em, pelo menos, em uma das seguintes categorias: confessionais,
filantrópicas ou comunitárias. Por termo de fomento, estas creches recebem um valor per capita para
atenderem crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses.
Vale ressaltar que a atual gestão mais que dobrou o valor pago por criança das creches conveniadas,
passando de R$ 300 para R$ 650. A Prefeitura do Rio também ampliou o número de creches próprias
de 246 (2016) para 249 (2020).

4. Atualmente, quantas Escolas do Amanhã existem? Onde essas unidades estão localizadas? A
Escola do Amanhã de Rocha e de Santa Cruz tiveram suas obras concluídas? Como as escolas
estão funcionando durante a pandemia? Existe alguma previsão de retorno às aulas?
RESPOSTA:
Sobre Escolas do Amanhã:
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A Prefeitura do Rio, em 2016, contabilizava 84 Escolas do Amanhã, em bairros das zonas Norte e
Oeste, e TODAS continuam funcionando regularmente. Mas hoje temos mais.
Para atender mais alunos, a atual gestão também concluiu os serviços de construção e inaugurou
mais quatro unidades escolares que se encontravam com obras paralisadas pelo governo passado:
Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque (Curicica), em 2017; Escola Municipal Vereadora Marielle
Franco (Maré), em 2018; Escola Municipal Professora Ivone Nunes Ferreira (Senador Camará), em
2019; e a Escola Cívico Militar Carioca (Rocha), que também teve a obra abandonada na gestão
passada.

Sobre as ações da SME durante a pandemia:
Para manter os alunos conectados com o conteúdo pedagógico durante a pandemia, logo após a
suspensão das aulas presenciais, a Secretaria lançou a plataforma de estudos SME CARIOCA 2020 para
os cerca de 641 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, com conteúdos direcionados para cada ano
de escolaridade – da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos. De fácil manuseio, pode ser
baixado via celular e computador pelo endereço eletrônico https://app.vc/smecarioca2020 e já
registra mais de 6,2 milhões de acessos.
A plataforma também pode ser acessada pelo aplicativo Escola.Rio, lançado recentemente pela SME
com uma série de funcionalidades para pais e alunos. Os estudantes da Rede Municipal de Ensino
ainda contam com uma grande vantagem ao acessar o aplicativo Escola.Rio: não terão gasto com o
consumo de dados de sua conexão, pois a Prefeitura oferece o serviço de navegação gratuitamente.
A Secretaria Municipal de Educação oferece ainda outros recursos para os alunos estudarem durante
o período de suspensão das aulas. O conteúdo didático está disponível no site da MultiRio –
produtora audiovisual de conteúdos educativos em diversas mídias que trabalha junto à comunidade
escolar – que ainda disponibiliza aulas virtuais. Os professores da Rede Municipal de Ensino também
estão repassando conteúdos e atividades por meio de redes sociais, como Youtube, Facebook e
Whatsapp. Todo o conteúdo pedagógico é baseado nos objetivos de aprendizagem das Diretrizes
Nacionais Curriculares.
Para quem estiver com dificuldade de acesso à informação on-line, a Secretaria Municipal de
Educação entrega material didático impresso, de forma escalonada, a fim de não gerar aglomerações.
A SME também estreou, no último dia 13/8, uma programação na TV aberta para auxiliar o
aprendizado remoto dos alunos da Rede Municipal de Ensino durante a pandemia. O programa
Escola.Rio, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a MultiRio, tem conteúdo
transmitido nos seguintes canais:
Band – Canal 7 (TV Aberta) – 13h30
Band – Canal 21 e 507 (TV a Cabo – NET) – 13h30
Band – Canal 7.2 (TV Aberta) – Das 8h às 14h, após ampliação da grade
MultiRio – Canal 26 e 526 (TV a Cabo – NET) – 13h30
TV Escola – Canal 21 (SKY), 08 (Claro TV), 25 (Oi TV) e 235 (Vivo TV) – Via Satélite – 19h30
TV Escola – Canal 15 – TV a Cabo (NET) – 19h30
TV Escola – Canal 14 – TV aberta – 19h30
TV Escola – Canal 32 – TV aberta – Das 10h às 16h, após ampliação da grade
É importante destacar que NÃO FOI ADOTADO O ENSINO À DISTÂNCIA. Não há aulas remotas com a
grade e os horários equivalentes aos que os alunos têm durante o ano letivo normal. Não estão sendo
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aplicadas provas, por exemplo, neste período. As aulas estão suspensas. As plataformas utilizadas têm
o objetivo de manter os alunos conectados com a escola e com a aprendizagem durante a
quarentena.
Sobre a volta às aulas na Rede Municipal de Ensino:
A Prefeitura do Rio ainda não decidiu quando voltar às aulas na rede municipal e está debatendo a
questão com as partes envolvidas, e, de toda forma, qualquer decisão precisa antes de avaliação do
Comitê Científico municipal.

5. A Secretaria criou um programa de qualificação e avaliação dos professores municipais? Se
sim, quando esse programa foi criado?
RESPOSTA:
A qualificação dos professores faz parte de uma política pública permanente, instituída no Plano
Municipal de Educação, e é implementada e desenvolvida na Secretaria Municipal de Educação pela
Escola de Formação Paulo Freire. Há nessa política de qualificação a formação tanto de professores
egressos de concurso (denominada "acolhimento") como daqueles que estão no exercício da função.

6. A Secretaria Municipal de Educação tem alguma meta para as unidades escolares de ensino
fundamental? Quantas escolas conseguiram atingir as metas e quantas não conseguiram?
RESPOSTA:
A Secretaria Municipal de Educação tem como meta anual 95% de aprovação dos alunos. Em 2019,
502 das 992 Unidades de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino conseguiram atingir a
meta.

7. Houve a construção de novas unidades de ensino fundamental no Rio de Janeiro em 2020? Se
sim, quantas?
RESPOSTA:
Sim. A Escola Cívico-Militar Carioca foi inaugurada, no Rocha, no dia 14 de agosto deste ano. A
unidade terá 560 alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, com idades entre 11 e 14 anos, em
média. Uma das novidades da grade curricular é a inserção de disciplinas como robótica e iniciação
científica, além de projetos esportivos e atividades extracurriculares no pós-turno.
A escola fica na Rua Ana Neri, 1.552, no Rocha, Zona Norte. Ela ocupa uma área de 4.973 m2, tem três
pavimentos e foi equipada com laboratório de ciências, sala de leitura, duas salas inteligentes
(interativas, de multimídia e robótica), uma quadra poliesportiva coberta, de 663 m2, cozinha,
refeitório e banheiros. O investimento total no projeto é de aproximadamente R$ 22 milhões.
Além disso, na atual gestão, já foram concluídas as construções – que tiveram as obras abandonadas
pelo governo passado - das seguintes unidades: Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque, em 2017;
Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, em 2018; Escola Municipal Professora Ivone Nunes
Ferreira, em 2019.
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Entre 2017 e 2020, a atual gestão reformou 18 unidades escolares, com valor total de R$ 33,1 milhões
estimados. Lembrando que as escolas da Prefeitura ficaram 16 anos sem obras de grande porte, o que
provocou um acúmulo de problemas deixados pelos governos anteriores. A atual gestão também
está ampliando a climatização nas escolas. Houve um salto de 1.142, no ano de 2016, para 1.263
unidades climatizadas em 2020.

---Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação
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