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Veja como acompanhar                 

A APRENDIZAGEM do seu filho

Como funciona a

EDUCAÇÃO ESPECIAL   

na Rede Municipal de Ensino



Em busca do constante aperfeiçoamento

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

vem trabalhando uma estratégia para aperfeiçoar o atendimento aos alunos com 

deficiência nas escolas da Rede Municipal, desenvolvendo um trabalho pedagógico 

especializado e promovendo a formação continuada para os professores que atuam 

diretamente com esses alunos.

A parceria com as famílias dos alunos com deficiência e com o Grupo de Trabalho 

dos Pais Representantes dos Alunos com Deficiência, criado nesta gestão, é outra 

frente de atuação da Secretaria Municipal de Educação. Assim, preparamos esta car-

tilha que, além de mostrar como funciona a Educação Especial nas escolas da Pre-

feitura, dá diversas dicas aos pais de como acompanhar o aprendizado dos filhos.

Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a atenção aos nossos alunos 

com deficiência. Na Educação Especial, no entanto, sempre haverá áreas que po-

dem ser aperfeiçoadas, o que torna necessário analisar cada caso e suas especi-

ficidades. Por conta disto, é importante que vocês, pais, conversem sempre com 

os professores e apontem as necessidades de seus filhos. Para outras sugestões, 

críticas e esclarecimentos, entrem em contato com a Central de Atendimento ao 

Cidadão pelo telefone 1746.

Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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A Secretaria Municipal de Educa- 

ção, através do Instituto Municipal 

Helena Antipoff, produziu esta 

cartilha com o objetivo de fornecer 

informações importantes sobre 

como é desenvolvida a Educação 

Especial nas escolas da Rede 

Municipal.

Nesta cartilha, você pode ver 

como acompanhar melhor o 

desenvolvimento escolar do 

seu filho e quais são os direitos 

de uma criança com deficiência. 

Veja como aproveitar o conteúdo 

desta cartilha:

COMO UTILIZAR esta
cartilha?

Passe adiante as informações desta 

cartilha.

mostre-a para amigos e familiares.

divulgue as dicas na escola de seu 

filho.

leia todas as sugestões da cartilha e 

coloque-as em prática.

Guarde-a em local de fácil acesso.

Consulte-a sempre que tiver alguma 

dúvida em relação ao ensino de seu 

filho.
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Conheça o INSTITUTO MUNICIPAL 
      HELENA ANTIPOFF (IHA)

O Instituto municipal Helena antipoff  (IHa) é responsável pela educação 

de crianças e jovens com Defi ciência, Transtornos Globais do Desenvol-

vimento e Altas Habilidades/Superdotação na Rede Municipal de Ensino. 

Desde 1977, o IHA funciona como um centro de referência de produção 

de conhecimento, metodologias e materiais didático-pedagógicos para 

o ensino dos alunos com defi ciência.

Seu fi lho pode ser atendido de diferentes maneiras: 

em turmas comuns, em classes hospitalares e em 

classes e escolas especiais, bem como por meio 

do atendimento itinerante domiciliar. Você defi nirá 

a forma de atendimento do seu fi lho, após uma 

reunião com a equipe do IHA.

O acompanhamento dos alunos incluídos é feito por professores 

do Atendimento Educacional Especializado, que atuam nas Salas de 

Recursos Multifuncionais. O aluno pode ter como apoio o trabalho de 

estagiários, intérpretes e instrutores de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) e Orientações Especializadas do uso de Tecnologias Assistivas.

O Grupo de Trabalho dos Pais Representantes dos Alunos com Defici-

ência é formado por 20 pais, dois de cada Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE), e tem por objetivo trabalhar em parceria com a SME 

na Educação Especial da Rede Municipal.
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A equipe do Instituto Helena Antipoff  é composta por 109 profi ssionais, 

distribuídos em 10 equipes de acompanhamento, uma por Coordena-

doria Regional de Educação (CRE), que executam diversos trabalhos com 

os alunos com defi ciência. Além dessas equipes, profi ssionais especia-

lizados são lotados no IHA, no Maracanã, e no Centro Integrado de 

Atendimento ao Defi ciente Mestre Candeia (CIAD), no Centro. Con� ra os 

trabalhos executados pelas equipes do IHA:

Especial, para fi ns de discussão e de 

acompanhamento de casos.

Estas visitas também contam com a 

atuação dos profi ssionais de Atendi-

mento Educacional Especializado (AEE).

Construção do planejamento peda-

gógico.

Realização de cursos de formação 

continuada para os profi ssionais que 

apoiarão diretamente as escolas e 

que trabalham em parceria com o IHA.

Elaboração e divulgação de diretrizes 

operacionais relativas a Defi ciên-

cias, Transtornos Globais do Desen-

volvimento e Altas Habilidades/

Superdotação.

Ofi cinas de atendimento para alunos 

da Educação Especial no IHA.

Visitas semanais às Coordenadorias 

Regionais de Educação para realizar 

acompanhamento à Educação Especial.

Visitas às escolas nas quais estão 

matriculados os alunos da Educação 

Alunos atendidos pela
Educação Especial:

Defi ciência Física

Defi ciência Múltipla

Defi ciência Intelectual

 Defi ciência Visual (Baixa Visão/ 
Cegueira e Surdocegueira)

Surdez

 Transtornos Globais 
do Desenvolvimento 
(Autismo e correlatos)

 Altas Habilidades/ Superdotação
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É você quem decide como seu fi lho 

vai estudar: em classes comuns, ou 

em classes ou escolas especiais.

Participe das reuniões de pais e 

saiba mais sobre a rotina da escola 

do seu fi lho.

Informe-se sobre o Conselho Escola 

Comunidade (CEC) e o GT de Pais 

(Grupo de Trabalho dos Pais Represen-

tantes dos Alunos com Defi ciência).

Para melhor acompanhar seu fi lho 

na escola, converse com a direção 

escolar e informe as formas de 

comunicação que seu fi lho utiliza, 

a alimentação adaptada, se houver 

necessidade, e os acompanhamentos 

que recebe na Rede de Saúde.

COMO ACOMPANHAR OS ESTUDOS
dos alunos com deficiência
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Converse com o professor para saber 

quais são os recursos que melhor 

atendem à necessidade do seu fi lho.

Esclareça, sempre que for necessário, 

a importância da medicação que seu 

fi lho está utilizando, com a apresen-

tação da receita médica.

Incentive o hábito do estudo. Reserve 

um momento do dia para a leitura e o 

uso da internet.

Incentive o desenvolvimento da auto-

nomia do seu fi lho. deixe que ele 

faça as coisas sozinho, na medida do 

possível. Instigue-o.

Estimule a participação dele em cursos 

e ofi cinas.
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Educação EM CASA

Leia as dicas abaixo e veja o que você pode fazer em casa, de acordo 

com as possibilidades do seu fi lho:

1.  Cobre as obrigações do seu 
filho

Garanta que ele vá à escola na hora 
certa.

Ensine-o a respeitar os professores, 
os funcionários e os colegas.

2.  Acompanhe o dever de casa
ofereça sempre sua ajuda. Filhos esti-
mulados pelos pais a fazer os deveres 
de casa têm um desempenho melhor. 
Mas atenção: estimular não é fazer os 
deveres pela criança.

Olhe os cadernos e mostre interesse 
pelos trabalhos.

Veja sempre as notas do seu fi lho: se 
forem ruins, pergunte ao professor 
como você pode ajudar; se forem boas, 
elogie-o para que continue assim.

3. Incentive o seu filho a ler
leia sempre. É bom para você e exce-
lente para o seu fi lho, que irá seguir o 
seu exemplo naturalmente.

leia para ele desde bebê, com ento-
nação e emoção.

Dê livros ou revistas de presente.

Leve-o para explorar as bibliotecas 
próximas da sua casa.

4. Valorize a escrita
Tenha sempre lápis e papel em casa.

Escreva bilhetinhos para o seu fi lho. 
Assim, ele entenderá a utilidade da 
escrita.

Brinque, na medida do possível, 
de palavras cruzadas, caça-pala-
vras, forca, stop e outros jogos que 
envolvam a escrita.

Compre um diário e estimule seu 
fi lho a anotar recordações ou a 
desenhá-las.

Ao usar o computador, incentive-o 
a não mudar a forma de escrever as 
palavras.

Peça ajuda para escrever a lista de 
compras.

Não deixe o seu filho faltar às 

aulas sem necessidade. Faltas 

dificultam a aprendizagem
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6.  Entenda a situação 
da Educação

Informe-se sobre a qualidade do 

ensino no país, no seu estado, na sua 

cidade, nas escolas da sua região e 

no colégio do seu fi lho.

5. Dê o exemplo
Mostre que estudar é importante e ler, 

divertido. Estude e leia na frente dele.

Seja curiosa: pergunte, questione, 

procure entender.
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Educação NA ESCOLA

Não tenha vergonha de 
apresentar o seu ponto de 
vista à direção e aos profes-
sores da escola.

3. Trabalhe com o professor
Converse com ele, sempre que 

possível.

Se não concordar com a opinião do 

professor, fale com ele a sós, e não na 

frente do seu fi lho.

Pergunte o que será ensinado e como 

você pode ajudar.

aproxime-se do professor do seu 

fi lho, mesmo que você não entenda 

as matérias ensinadas.

Exija que o professor passe sempre 

deveres de casa, adaptados se for o 

caso.

Encontre-o, sempre que ele pedir.

1. Vá à escola do seu filho
Apresente-se aos professores dele.

Conheça o espaço: sala de aula, 

biblioteca, banheiros...

Familiarize-se com o ambiente que o 

seu fi lho frequenta.

Vá às reuniões de pais e mestres, que 

são realizadas aos sábados para sua 

comodidade. Se não puder, chame 

alguém que goste do seu fi lho para ir 

no seu lugar.

2. Valorize o professor
apoie o trabalho dele e mostre que 

você admira a profi ssão.

Ensine seu fi lho a ouvir o professor e 

a respeitá-lo.
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5.  Participe do dia a dia 
da escola

Ofereça suas habilidades, seus conhe-

cimentos e sua experiência.

Entre para o GRUPO DE TRABALHO 

DOS PAIS REPRESENTANTES DOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, se tiver 

interesse e tempo.

Vá às festas, exposições e, principal-

mente, reuniões de pais.

4.  Entenda como a escola 
trabalha

Descubra quais são as regras do 

colégio e ajude a passá-las a seu fi lho.

Informe-se sobre quando será o 

período de provas.

Descubra se a escola oferece cursos 

fora do período de aulas.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 
na Rede Municipal

Os alunos com defi ciência, maiores de 

18 anos, possuem matrículas garan-

tidas na Rede Municipal, no PEJA. 

O programa apresenta metodologia 

própria, com orientação curricular 

diferenciada.

O PEJA é estruturado em duas etapas 

e oferecido em dois turnos: diurno e 

noturno. Os alunos da Educação Espe-

cial matriculados no PEJA contam, 

ainda, com atendimento educacional 

especializado e os facilitadores.

A Rede Municipal de Ensino oferece 

ambiente linguístico em liBRas para 

os alunos surdos e possui professores 

habilitados a trabalhar a educação 

bilíngue com os mesmos. Para melhor 

atendimento ao seu fi lho, instru-

tores e intérpretes de LIBRAS atuam 

nas unidades escolares, em turmas 

comuns.

Os alunos com defi ciência que 

estudam em classes comuns poderão 

ser acompanhados, nas atividades de 

classe, pelo Atendimento Educacional 

Especializado ou por estagiários.

Na Rede Municipal de Ensino, os 

alunos com defi ciência poderão ser 

matriculados na Creche/educação 

infantil, no ensino Fundamental e no 

Programa de educação de Jovens e 

adultos (PeJa). Para isso, basta fi car 

atento aos prazos de matrícula da 

rede, que geralmente acontecem nos 

meses de outubro e novembro.

as matrículas são efetuadas pela 

internet. No ato do preenchimento 

do formulário, é preciso sinalizar 

que o aluno é defi ciente, indicando 

qual é o tipo de defi ciência, para um 

melhor acompanhamento da Secre-

taria Municipal de Educação.

Após a inscrição, a SME entra em 

contato com os pais para marcar 

uma avaliação pedagógica junto aos 

agentes de Educação Especial da 

Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE), correspondente a sua moradia.

É durante essa avaliação que você 

escolhe o tipo de atendimento que 

seu fi lho terá na Rede Municipal de 

Ensino.
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Você pode escolher de que forma o 
seu fi lho será atendido: classe normal, 
classe especial ou escola especial.

Há aulas de reforço em Português, 
matemática e Ciências para todos os 
alunos que necessitam. Se seu fi lho 
participa do reforço, não deixe de 
acompanhar seu desempenho e veri-
fi car se ele está comparecendo nos 
horários combinados com o professor.

Pelo Boletim Online, você terá acesso 
às notas do seu fi lho e também 
poderá acompanhar sua frequência 
às aulas.

Todas as escolas têm uma sala de 
leitura. Seu fi lho pode utilizá-la para 
fazer os deveres e retirar livros para 
ler em casa. A família também pode 
ler os livros da escola.

As escolas dispõem de computa-
dores que podem ser usados pelo 
seu fi lho para fazer pesquisa, dever 
de casa e/ou reforço digital.

Se você quiser ajudar a escola do seu 
fi lho como voluntário/a, converse 
com o/a diretor/a da unidade.

Participe do Conselho escola Comu-
nidade (CeC), dando sugestões, 
candidatando-se a representante e, 
ainda, acompanhando a aplicação 
dos recursos fi nanceiros enviados à 
escola do seu fi lho.

A escola do seu fi lho aplica provas 
bimestrais. A cada dois meses, ele 
é avaliado em provas de Português, 
Matemática e Ciências. Estas provas 
são adaptadas às necessidades do 
seu fi lho.

As provas bimestrais são um impor-
tante instrumento para avaliar o 
desempenho escolar do seu fi lho e 
também da escola em que estuda. 
Nos dias de provas, não deixe de 
mandar seu fi lho à escola.

A Prefeitura vai oferecer transporte 
adaptado para os alunos com defi ci-
ência que necessitarem.

Dentro do ônibus haverá um monitor 
para acompanhar os alunos. No 
entanto, os pais que quiserem 
também poderão acompanhar seus 
fi lhos no transporte.
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Alunos com deficiência
em TURMA COMUM

Os alunos com defi ciência incluídos em turmas comuns podem ser atendidos por 

professores de atendimento educacional especializado no contraturno das aulas.

O trabalho realizado na sala de recursos multifuncionais é feito por professores 

especializados e atende às necessidades pedagógicas do aluno. 

Este trabalho, de cunho pedagógico, não substitui os atendimentos específi cos 

da área de Saúde. Por isso, o diálogo com médicos, fonoaudiólogos, fi siotera-

peutas e psicólogos é fundamental para o pleno desenvolvimento do seu fi lho.

Alunos de escolas e classes especiais

O aluno com defi ciência que requer uma adequação curricular poderá ser enca-

minhado, de acordo com a sua solicitação, para as classes especiais ou escolas 

especiais, que atenderão às necessidades educacionais do seu fi lho. 

Nas classes especiais, existe um professor para atender às necessidades peda-

gógicas específi cas dos alunos e sua capacitação é feita em serviço. 

As classes e escolas especiais são equipadas com materiais pedagógicos adap-

tados para o auxílio do aprendizado do aluno.

As classes especiais atendem no máximo 10 alunos com defi ciência e estão 

dentro das escolas do município, onde as crianças são incluídas em todas as 

atividades sociais das escolas.

Classe  Hospitalar – Trabalho realizado com crianças e adolescentes, 
matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, que estejam 
internados em hospitais ou que recebam atendimento ambulatorial 
sistemático que os impeça de frequentar regularmente uma unidade 
escolar.
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ESCOLAS ESPECIAIS 
da Rede Municipal

• Escola Especial MaRlY FRÓes PeiXOtO

• Escola Especial FRanCisCO de CastRO

• Escola Especial dr. ulIsses PernanBuCano

• Escola Especial ROtaRY CluB

• Escola Especial MauRÍCiO de MedeiROs

• Escola Especial PROFa MaRia teReZinHa MaCHadO

• Escola Especial CRistÃ viCente MORetti

• Escola Especial mal. masCarenHas de moraes

• Escola Especial MaRia MOntessORi

• Escola Especial dr. HÉlIo PelleGrIno
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Os seus DIREITOS

Diante de um problema, entre em contato com a Coordenadoria 
Regional de Educação ou com os demais Conselhos de Direito. Se tiver 
dificuldades, ligue para 1746, a Central de Atendimento ao Cidadão da 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Não é favor. É lei. Exija uma educação de qualidade. 
VOCÊ TEM DIREITO A:

Fazer parte do Conselho Escolar, 
formado por comunidade e escola.

200 dias de aula por ano e 4 horas de 
aula por dia.

Vagas para seus fi lhos na creche 
(sujeito a sorteio), na pré-escola e no 
ensino fundamental.

Uma Educação de qualidade. 
Aprender é um direito fundamental 
do seu fi lho.

Matricular seu fi lho em escolas 
comuns ou em salas especiais, de 
acordo com a sua preferência.

Alimentação de qualidade em todas 
as escolas.

Receber material didático.

Transporte adaptado nas Escolas 
Especiais.

Ser recebido pelos educadores do 
seu fi lho.
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DÚVIDAS frequentes

1. meu fi lho com defi ciência vai estudar em uma turma comum muito grande?

R: As turmas comuns, que receberão alunos com defi ciência, possuem em média 

25 alunos. Mas todos os alunos incluídos possuem um acompanhamento dife-

renciado. Um estagiário estará presente para apoiar seu fi lho, se necessário, e 

aprender com esta vivência. Caso as turmas ultrapassem esse número de alunos, 

o IHA faz uma avaliação para melhor atender seu fi lho. 

2. eu preciso de um laudo para matricular o meu fi lho com defi ciência? 

R: Não. Basta sinalizar que o aluno possui prioridade legal, ao preencher o formu-

lário de matrícula online. Após o cadastro, mesmo com a falta do laudo, a Coor-

denadoria Regional de Educação faz o reconhecimento visual, se o aluno for 

cadeirante, por exemplo. Nos casos em que há dúvida, o aluno é matriculado, 

mas o caso fi ca em estudo até o fi nal do 1º bimestre, para que venha a ser confi r-

mado ou não o enquadramento na Educação Especial.

3. Como faço para o meu fi lho ter o atendimento educacional especializado 

(aee) em sala de recursos?

R: O aluno com defi ciência tem direito a Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no contraturno. O Atendimento Educacional Especializado é realizado nas 

Salas de Recursos da própria escola ou da escola mais próxima. Para saber mais 

sobre esse atendimento, basta procurar a CRE da escola de seu fi lho.

4. o meu fi lho é obrigado a frequentar a sala de recursos?

R: A frequência é importante, mas não obrigatória. No início, a criança pode ter 

um atendimento experimental, com horário adequado às suas necessidades.

5. meu fi lho é surdo. o que é lIBras?

R: É a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecida ofi cialmente como a 

língua das comunidades surdas em nosso país. A Rede Municipal de Ensino 

oferece o ensino de LIBRAS para os alunos surdos e possui professores habili-

tados a trabalhar a educação bilíngue com esses alunos.
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6. o meu fi lho autista (tGd) pode frequentar a turma comum?

R: Pode. A comunidade escolar oferece oportunidades de participação desse 

aluno em todos os projetos e atividades da escola, para que ele possa se 

expressar de várias formas, o que auxilia no comportamento dele. Os alunos com 

TGD que possuem um comportamento mais ativo podem contar com o auxílio 

de um estagiário. 

7. Posso solicitar estagiário para o meu fi lho com autismo (tGd)?

R: O estagiário tem a atribuição de auxiliar as atividades na sala de aula. O diretor 

da escola de Classe Comum ou o professor de Atendimento Educacional Espe-

cializado (AEE) pode enviar a solicitação para a CRE, preferencialmente acompa-

nhada de relatório sobre o aluno. A CRE avaliará a necessidade.

8. o professor está preparado para atuar com o meu fi lho com defi ciência?

R: Os profi ssionais de Educação estão sendo capacitados em serviço pelo Insti-

tuto Helena Antipoff .

DÚVIDAS frequentes
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9. Quantas vezes o intérprete do meu fi lho atua nas salas de recurso?

R: Para melhor atendimento ao seu fi lho, os intérpretes atuam quatro vezes por 

semana.

10. se houver somente três alunos em uma Classe especial, ela corre o risco de 

ser fechada?

R: Não. Enquanto houver demanda para o funcionamento da Classe Especial, 

esse espaço será garantido.

11. a rede municipal de ensino tem parceria com a rede municipal de saúde 

para atender meu fi lho com defi ciência?

R: Sim. Existe o projeto Saúde nas Escolas (PSE) e a parceria com o Centro Inte-

grado de Atendimento ao Defi ciente Mestre Candeia (CIAD).

12. as avaliações bimestrais são adaptadas para o aluno com defi ciência?

R: Todo aluno com defi ciência tem as adaptações garantidas nas avaliações e o 

suporte pedagógico do Instituto Municipal Helena Antipoff  (IHA). A rede possui, 

por exemplo, avaliações em braile para os alunos cegos.

DÚVIDAS frequentes
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Centro de Vida Independente do rio de Janeiro (CVI-rIo)

Presta serviços de orientação e informação para pessoas com defi ciência, fami-

liares e demais pessoas interessadas, buscando a criação de instrumentos e 

medidas que assegurem a defesa de seu direito à plena participação social.

Endereço: Rua Marques de São Vicente, 225 - 

Estacionamento da PUC-Rio / Gávea. RJ

Tel.: (21) 2512-1088 - E-mail: cvirio@cvi.puc-rio.br

secretaria Municipal de assistência social do Rio de Janeiro

Oferece o Benefício de Prestação Continuada para Defi cientes (BPC)

Endereço: Rua Afonso Cavalcante, 455 salas 517/519 

Cidade Nova RJ Tel.: (21) 2976-235

Centro municipal de atenção à Pessoa com autismo (Cema)

O CEMA é uma unidade da Secretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência que 

oferece tratamento de reabilitação para crianças e adolescentes com autismo.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1997 1º andar Rio de Janeiro / RJ

Tel: (21) 2224-2160

Conselho municipal de direito da Criança e do adolescente do rio de Janeiro

CMDCA é um órgão formulador e controlador das políticas públicas voltadas 

para atendimento à criança e ao adolescente.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
para alunos com deficiência
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CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, de caráter autônomo 

e permanente, existente na cidade, cuja função é zelar pelos direitos 

da infância e juventude, conforme os princípios estabelecidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conselho tutelar 01 Centro
Endereço: Rua do Acre, 42. Sobrado 
Centro CEP: 20081-000
Tel.: 2223-0117 / 2233-3166

Conselho tutelar 02 Zona sul
Endereço: Rua São Salvador, nº 56 - 
Laranjeiras CEP: 22231-130
Tel.: 2551-5143 / 8909-1469 

Conselho tutelar 03 Vila Isabel
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 
48 Tijuca CEP: 20521-160
Tel.: 2288-9742 / 2214-3480 

Conselho tutelar 04 méier
Endereço: Rua Dr. Leal, 706 Engenho de 
Dentro CEP: 20730-380
Tel.: 2595-7750 / 2593-7648

Conselho tutelar 05 ramos
Endereço: Rua Professor Lace, 57 
Ramos CEP: 21060-120
Tel.: 2573-0132 / 2573-8715 

Conselho tutelar 06 madureira
Endereço: Rua Capitão Aliatar Martins, 
211 Irajá CEP: 21235-515
Tel.: 2482-3678 / 2482-3621 

Conselho tutelar 07 Jacarepaguá
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 
3400 Prédio da Adm. 
Colônia Juliano Moreira Jacarepaguá 
CEP: 22713-370
Tel.: 3347-3291 / 3347-3238 

Conselho tutelar 08 Bangu
Endereço: Rua Silva Cardoso, 349. salas 
8 e 9 Bangu CEP: 21810-031
Tel.: 3332-3744

Conselho tutelar 09 Campo Grande
Endereço: Rua Tendi, nº 54 Centro, 
Campo Grande CEP: 23045-070
Tel.: 3394-2447 / 3394-2896 / 
8909-1421

Conselho tutelar 10 santa Cruz
Endereço: Rua Lages de Moura, nº 58 
Santa Cruz CEP: 23565-100
Tel.: 3395-0988 / 3395-2623
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Federação das empresas de 
transportes de Passageiros do estado 
do rio de Janeiro (Fetranspor)
Oferece benefício de gratuidade em 
transportes públicos para defi ciente.
E-mail: www.fetranspor.com.br 
Central de Atendimento GRATUIDADE: 
Tel.: (21) 4003-3737

Contatos da rede municipal de ensino

Instituto municipal Helena antipoff 
Centro de Referência em Educação 
Especial
Rua Mata Machado, nº 15 Maracanã
Tel.: (21) 2234-8709 
e (21) 2234-7962
E-mail: smeiha@rioeduca.net

Centro integrado de atendimento ao 
defi ciente mestre Candeia (CIad)
Av. Presidente Vargas 1997 
1º Andar Centro 
Tel.: (21) 2242-3239 / 
(21) 2224-7704

Contato nas Coordenadorias 
regionais de educação (Cres)
agentes de educação especial.

1º CRe Rua Edgard Gordilho, 
nº 63 Saúde
Tel.: 2233-2713 / 2233-2763
cre01@rioeduca.net

2º CRe Praça Alcio Souto, s/nº - Lagoa
Tel.: 2537-6827 / 2537-6922
cre02@rioeduca.net

3º CRe Rua 24 de Maio, nº 931 fds 
Engenho Novo

Tel.: 3278-5755 / 3278-5754 / 
3278-7351
cre03@rioeduca.net

4ª CRe Estrada dos Macarajás, 
nº 1294 Ilha do Governador
Tel.: 3393-3476 / 3393-2460
cre04@rioeduca.net

5ª CRe Rua Marupiara, 
s/nº - Rocha Miranda
Tel.: 3372-0870 / 3372-0265 / 
3372-0099
cre05@rioeduca.net

6ª CRe Rua dos Abacates, 
s/nº - Deodoro
Tel.: 2457-0057 / 2457-0017 / 
2457-0023
cre06@rioeduca.net

7ª CRe Avenida Ayrton Senna 
nº 2001 Barra da Tijuca
Tel.: 3325-3228 / 3325-4754 / 
3325-4681
cre07@rioeduca.net

8ª CRe Rua Biarritz, nº 31 Bangu
Tel.: 3332-5824 / 3462-5451
cre08@rioeduca.net

9ª CRe Rua Amaral Costa, nº 140 
Campo Grande
Tel.: 3394-1916 / 3394-1978
cre09@rioeduca.net

10ª CRe Avenida Padre Guilherme 
Decaminada, nº 71 Santa Cruz
Tel.: 3395-1495 / 3292-9672 / 
3158-1905
cre10@rioeduca.net
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