
Rede Municipal de Ensino: 

Alerta aos pais e responsáveis 

Feliz ano novo 2013? 
   A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) vem 

preparando uma série de mudanças para o ano de 2013 que poderão, caso 

venham a ser implementadas, gerar inúmeros problemas para as famílias de 

muitas comunidades e bairros que são atendidos pelas escolas públicas da 

prefeitura. 

   Tais mudanças são a transformação das escolas em “Casas de 

Alfabetização”, “Primário Carioca” e “Ginásio Carioca”, nomes 

aparentemente inocentes. Hoje, boa parte das escolas municipais atende a 

alunos do 1º ao 9º anos. Pelo projeto da SME-RJ, algumas dessas escolas 

ficariam apenas com turmas de 1º ao 3º ano (seriam as “Casas de 

Alfabetização”), outras apenas com turmas de 4º ao 6º ano (seriam os 

Primários Cariocas) e outras ainda ficariam apenas com turmas de 7º ao 9º 

ano (os chamados Ginásios Cariocas).  

   Além de os professores, muitos deles com muitos anos nessas escolas e já 

conhecedores dos alunos e da comunidade a qual pertencem, perderem sua 

lotação original, tendo que ser removidos para outras escolas, há outros 

problemas tão ou mais sérios que afetariam diretamente a vida dos alunos, 

pais e responsáveis. Não seriam poucos os casos de crianças da mesma família 

e de várias idades que teriam que estudar em escolas diferentes. Isto causaria 

transtornos para os pais e responsáveis, que precisariam levar seus filhos a 

diferentes escolas. Perderiam a opção (cômoda) de colocá-los a todos numa 

mesma escola, o que de certo modo facilita a vida dos pais que têm seus 

afazeres diários e compromissos com seu trabalho e emprego, e que não 

podem perder tempo em levar seus filhos para localidades diferentes. 

   Outro problema que identificamos é um menor leque de opções de escolas 

para os pais escolherem num mesmo bairro. Assim, não são poucos os 

problemas causados por esta política errada da prefeitura. 

   E são os responsáveis por esta política que pedem o voto do cidadão carioca 

para a reeleição do atual prefeito, que, ao contrário das propagandas 

enganosas na TV, vem deixando as escolas em estado de miséria (basta aos 

senhores responsáveis darem um passada nas escolas municipais para 

constatarem tal estado lastimável), além de manter mascarada a política de 

aprovação automática.  

   Portanto, pelas razões acima, mais do que nunca, não vote no atual 

prefeito!!! É preciso dar um basta àqueles que querem destruir a educação 

pública de qualidade, e que não tem seus filhos na escolas municipais. Será 

que o prefeito colocaria seus filhos na escola da prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro?  
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