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Objeto: Visita ao colégio 

Proprietário: Estado do Paraná 

Localização: Almirante Tamandaré – PR 

Responsável: Eng. Civil Josmai Roberto de Oliveira Junior – CREA/PR 151.406/D 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita 

técnica no Colégio Estadual Alberto Krause, localizado no município de Almirante 

Tamandaré/PR, que ocorreu no dia 10 de outubro de 2022 e apresentar sugestões de 

adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

  

Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Alberto Krause 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Roberto Drecheler, 338, Tanguá, Almirante Tamandaré/PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 5.548,10 m² 

Área total construída: 2.278,88 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Figura 02 – Foto aérea do terreno e seu entorno 

Conforme informação contida na Guia Amarela de consulta para construir 

fornecida pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, o terreno do Colégio 

Estadual Alberto Krause é atingido pelo Setor Especial de Vias Coletoras (SVC) cujos 

parâmetros urbanísticos são indicados na Tabela 01. As edificações existentes estão 

atendendo a todas as exigências (Figura 03). 

 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote mínimo 360,00 m² 5.548,10 m² 

Testada mínima 17,00 m 76,94 m 

Coeficiente de Aprov. 2,0 0,41 (2.278,88 m²) 

Taxa de Ocupação 60,00 % 34,00% (1.884,78 m²) 

Recuo frontal 5,00 m Atendido  

Recuo posterior 1,50 m Atendido 

Nº pavimentos 4 pavimentos 2 pavimentos 

Taxa de permeabilidade 20,00 % 39,76 % (2.206,10 m²) 
Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos do Setor Especial de Vias Coletoras (SVC) 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
Figura 03 - Implantação arquitetônica  
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4.1 Programa arquitetônico 

Bloco 01 – térreo: pátio coberto, cozinha, despensas, área de serviço, instalações 

sanitárias, depósito, salas de aula e laboratório de ciências. 

 

 

Figura 04 – Bloco 01 (térreo)  
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Bloco 01 – superior: sala de vídeo, orientação, direção, sala dos professores, depósito 

de livros, depósito e salas de aula. 

 

 

Figura 05 – Bloco 01 (superior) 
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Bloco 02: laboratório de informática, biblioteca, secretaria, depósitos, copa e 

instalações sanitárias.  

 

 

Figura 06 – Bloco 02 

 

Outros: quadra coberta, quadra descoberta e casa do zelador. 

 

 

PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Nº AMBIENTE ÁREA (m²) 

BLOCO 01 – TÉRREO 

1 PÁTIO COBERTO 166,19 

2 CIRCULAÇÃO 01 5,95 

3 ÁREA DE SERVIÇO 5,95 

4 COZINHA 24,50 

5 DESPENSA 01 13,00 

5 DESPENSA 02 12,97 

6 PÁTIO DE SERVIÇO 16,38 
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5 DESPENSA 03 6,89 

7 I.S. MASCULINO 35,96 

8 I.S. FUNCIONÁRIOS 6,96 

9 I.S. FEMININO 27,58 

2 CIRCULAÇÃO 02 18,17 

2 CIRCULAÇÃO 03 70,38 

10 DEPÓSITO 6,63 

11 SALA DE AULA 01 49,63 

11 SALA DE AULA 02 50,83 

11 SALA DE AULA 03 49,98 

11 SALA DE AULA 04 50,13 

12 LAB. DE CIÊNCIAS 49,84 

BLOCO 01 - SUPERIOR 

13 SALA DE VÍDEO 64,97 

14 ORIENTAÇÃO 24,53 

15 DIREÇÃO 14,81 

16 SALA DOS PROFESSORES 49,70 

17 DEP. DE LIVROS 32,69 

18 CIRCULAÇÃO 01 47,09 

18 CIRCULAÇÃO 02 79,49 

19 DEPÓSITO 6,93 

20 SALA DE AULA 05 49,91 

20 SALA DE AUAL 06 50,90 

20 SALA DE AULA 07 49,70 

20 SALA DE AULA 08 49,70 

20 SALA DE AULA 09 50,12 

BLOCO 02 

21 BIBLIOTECA / INFORMÁTICA 90,74 

22 SECRETARIA 90,74 

23 DEPÓSITO 01 4,95 

23 DEPÓSITO 02 4,95 

24 COPA 4,95 

25 I.S. FINCIONÁRIOS 4,95 

OUTROS 

26 QUADRA COBERTA 722,97 

27 CASA DO ZELADOR 36,54 

28 QUADRA DESCOBERTA  140,25 

Tabela 02 – Ambientes e áreas 
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4.2 Áreas de expansão 

No ano de 2022, o colégio possui, segundo o Consulta Escolas, 517 matrículas no 

total. Durante a visita técnica, foi constatado que muitos ambientes estão pequenos 

para atender as necessidades da comunidade escolar, como é o caso do laboratório 

de informática, laboratório de ciências e quantidade de banheiros. 

A partir da análise do terreno e das edificações existentes, constatou-se que é 

possível aumentar a área construída do colégio com a ampliação do Bloco I, ao lado 

do refeitório, em frente à casa do permissionário. De acordo com os recuos frontais e 

afastamentos exigidos na Consulta Amarela, as expansões podem possuir juntas até 

394,10 m² de área total e, faz-se a sugestão de expansões com até 2 pavimentos para 

que se mantenha o padrão já edificado no terreno, assim como o usado nas escolas 

estaduais do Paraná 

Ainda em tempo, sugere-se a escolha de uma área melhor para o estacionamento 

e a colocação de um novo portão de acesso de veículos mais próximo ao Bloco I, que 

serviria principalmente para a entrada de veículos de entrega. 

É importante frisar que caso haja uma ampliação ou reforma no colégio, os 

parâmetros de acessibilidade devem ser respeitados, pois como será visto durante o 

relatório, os espaços possuem diversas falhas de projeto nesse sentido. 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do Colégio Estadual Professor Alberto 

Krause, descrição da situação atual e propostas para melhorias em cada bloco. 

 

5.1 Acessos 

O único acesso ao colégio acontece pela Rua Roberto Drecheler, onde só há 

pavimentação asfáltica até em frente à escola. As calçadas, que estão apenas em um 

dos lados da rua, são irregulares. Escadas, rampas, guarda-corpos e corrimãos estão 

fora dos padrões de acessibilidade e não possuem guarda-corpo. Em frente a Escola 

Municipal instalada ao lado há uma travessia elevada construída pela prefeitura, 

porém devido aos desníveis da calçada sua utilização pela comunidade da escola 

estadual é nula. 
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Figura 07 - Fachada  

A fachada da escola foi revitalizada em 2021 por uma iniciativa da empresa Tintas 

Verginia, e por enquanto, a pintura está em bom estado. Percebe-se que não há 

coberturas ou passarelas para resguardar a comunidade nos dias de chuva. 

 

Figura 08 - Entrada 

Sugestões de melhorias: Executar rampa e escada acessível, com corrimão e 

guarda-corpo nos padrões da NBR 9050:2020. Instalação de novos guarda-corpo 

metálico no desnível existente. Rebaixamento do meio-fio em frente ao colégio, ou 

construção de área de remanso. Verificar a possibilidade de pavimentação asfáltica 

no restante da rua. Melhorar a rampa de acesso de veículos. 
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5.2 Bloco 02 

Como já apresentado no programa arquitetônico, o Bloco 01 concentra as partes 

das atividades administrativas (sala da diretora e sala do pedagogo), sala dos 

professores, salas de aula, laboratório de ciências, sala de vídeo, refeitório, cozinha e 

áreas de apoio, como lavanderia e depósitos, além de banheiros. 

 

Figura 09 – Bloco 01 

Logo na entrada, há uma rampa de acesso cujos corrimãos e guarda-corpos não 

estão em conformidade com a norma técnica NBR 9050:2020; o piso é bastante 

inclinado e escorregadio, já com relatos de acidentes. Não há guarda-corpo, fato 

temerário pois o desnível é grande. Conforme dito anteriormente, não há passarela, 

logo, em dias de chuva, os alunos e demais usuários do colégio não estão protegidos. 

 

Figura 10 - Bloco 01 
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O refeitório está com o piso desgastado, as portas de ferro precisam de pintura, o 

mobiliário é antigo. O ambiente tem iluminação natural boa, mas artificial ruim, com 

várias lâmpadas queimadas. A pintura é apenas regular. A ventilação é boa em dias 

amenos, mas bastante quente em dias quentes. Ventiladores foram adquiridos e 

devem ser instalados em breve.  

 

Figura 11 – Refeitório 

 

Figura 12 – Refeitório 

 

O banheiro feminino está com o piso desgastado, as portas estão vandalizadas, 

os vasos sanitários estão vazando (colocaram mais massa para diminuir os 

vazamentos), o banheiro PNE está fora dos padrões. Não há tricôs em algumas 
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portas, devido a vandalismos. Existem furos nas lajes, o que significa que haviam 

instalações diferentes nos locais, possivelmente luminárias. Outro item notado foi a 

falta de papel toalha e papel higiênico, existindo apenas um rolo de papel no local. 

Sugestões de melhorias: revisão dos itens hidráulicos, novas portas, nova pintura, 

reforma do piso, instalação de porta papéis. 

 

Figura 13 – Banheiro feminino 

O banheiro masculino apresenta os mesmos defeitos do banheiro feminino, com o 

agravante de o ambiente também ser utilizado como depósito, principalmente de 

materiais de educação física. As sugestões de melhorias são as mesmas. Sugestões 

de melhorias: revisão dos itens hidráulicos, novas portas, nova pintura, reforma do 

piso, instalação de porta papéis. 

 

Figura 14 – Banheiro masculino 
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Figura 15 – Banheiro masculino 

Recentemente foi construído um banheiro exclusivo para professores/funcionários, 

utilizado arte da estrutura hidráulica do banheiro feminino. O local está em melhores 

condições do que os demais banheiros, necessitando uma nova pintura e uma nova 

iluminação. Sugestões de melhorias: nova pintura, aumento dos pontos de iluminação. 

 

Figura 16 – Banheiro professores 

Abaixo das escadas há um depósito de materiais gerais. O piso é de concreto 

bruto, o ambiente é mal iluminado e mau ventilado. Existem os mais variados materiais 

no local, como equipamentos de educação física, decoração natalina e materiais de 

limpeza. Notei uma grande lata de lixo aberta, com folhas secas. Sugestões de 

melhorias: nova iluminação, limpeza e organização melhoradas, reforma das paredes. 
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Figura 17 – Depósito 

 

 A cozinha tem um tamanho acanhado em relação a outras escolas de mesmo 

porte. O fogão, por exemplo tem apenas quatro bocas. A pia está com problemas 

no sifão. Os equipamentos estão bem conservados e o ambiente é bem limpo, 

porém precisa de melhorias simples, como portas nos armários e mais armários 

para guardar equipamentos. A pintura está descascada, a iluminação é falha, o 

piso apresenta rachaduras. 
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Figura 18 – Cozinha 

 

 

Figura 19 – Cozinha 
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Figura 20 – Cozinha 

 

 

 

Figura 21 – Cozinha 
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Figura 22 – Lavanderia 

A despensa é pequena, inclusive, de acordo com os professores que 

acompanharam a visita, estuda-se um novo local para dividir a função de guarda dos 

alimentos. Em anexo a cozinha, há uma pequena lavanderia, com pia e lavadora. A 

lavadora está com as partes plásticas quebradas. Sugestões de melhorias: novo 

mobiliário para cozinha, nova pintura e ampliar pontos de iluminação, nova área para 

despensa.  
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Figura 23 – Despensa 

 

A central de gás está em boas condições físicas. 

 

Figura 24 – Central de gás 
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Figura 25 – Central de gás 

 A lado da cozinha, na área onde antigamente havia a cantina, estão colocadas 

as geladeiras e freezers, sendo que uma geladeira não funciona. O local é bem 

iluminado, porém é muito quente, muito devido aos motores das geladeiras. Se o 

ambiente continuar servindo para este fim, deve-se procurar melhorar a ventilação do 

local. Completando a informação do parágrafo anterior, esse ambiente é um dos 

possíveis locais para a expansão da despensa. No entanto, o calor é tanto que não é 

recomendável armazenar alimentos nesse local, mesmo que bem embalados. 

Sugestões de melhorias: instalação de janelas, reforma no piso (muito desgastado), 

nova pintura. 

 As escadas do Bloco I apresentam os mesmos problemas, não apresentam 

corrimãos apropriados e são lisas e escorregadias. A iluminação também não é boa. 

Sugestões de melhorias: colocação de fitas antiderrapantes ao invés de borrachões, 

além de adequações quanto a norma NBR 9.050/2022. 

 

Figura 26 – Escadas 
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Figura 27 – Escadas 

As salas de aula encontram-se todas no Bloco I e de forma geral apresentam os 

mesmos defeitos: lâmpadas faltando ou queimadas, piso de taco com rachaduras e 

trincos, tomadas vandalizadas e que não funcionam, paredes bastante riscadas, 

vidros das janelas quebrados, carteiras riscadas, quadros antigos, desníveis na 

entrada das salas e portas quebradas. Fica evidente os sérios problemas que a escola 

enfrenta com vandalismo. 

 

Figura 28 – Corredores 
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Figura 29 – Salas de aula 

 

Figura 30 – Salas de aula 

 

Figura 31 – Salas de aula 
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Figura 32 – Salas de aula 

 

 

Figura 33 – Salas de aula 

Devido a problemas recentes no telhado da escola (forte chuva que arrancou rufos 

e telhas, alagando a laje superior) mais da metade das salas apresentam problemas 

de infiltração, bolor e mofo das paredes e do teto, principalmente as salas do andar 

superior. 
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Figura 34 – Salas de aula 

 

Figura 35 – Salas de aula 

 Logo, sugere-se para as salas de aula os seguintes reparos e melhorias: 

resolver as infiltrações (cuja origem é o telhado defeituoso), novas pinturas, melhoria 

na iluminação, restauro do piso, novas portas, novos quadros, reparos nas tomadas, 

troca dos vidros quebrados e instalação de cortinas. 
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Figura 36 – Salas de aula 

 

Figura 37 – Salas de aula 

 Ao final do corredor do primeiro nível está o laboratório de ciências. O qual 

não está sendo utilizado para esse fim, sendo seu uso atual como depósito dos mais 

diferentes tipos: além dos materiais de ciências, há televisores, instrumentos musicais, 

uma estufa de lanchonete, caixas com decorações, entre outros. As bancadas lateral 

e do professor (não há bancada de alunos) têm 95 cm de altura, e algumas estão 

trincadas. Não há pontos de gás nas bancadas. A pintura está boa, porém problemas 

como vidros quebrados, lâmpadas faltando e piso desgastado estão presentes. 

Sugestões de melhorias: que a sala volte a ser usada para o objetivo que foi 

construída, com novas bancadas, reparos nas portas, vidros, quadro, paredes e teto. 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 

Figura 38 – Laboratório de ciências 

 

Figura 39 – Laboratório de ciências 
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Figura 40 – Laboratório de ciências 

Nos dois corredores de salas de aula foram improvisados depósitos, que guardam 

materiais de educação física e de música (1º pavimento) e de limpeza (2º pavimento). 

Fica claro como a escola sofre com a falta de lugares para depósito e guarda de seus 

pertences. 

                   

Figuras 41 e 42 – Depósitos 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 A sala onde hoje ficam guardados os livros novos não tem iluminação de uma 

única lâmpada. O local antigamente dividia espaço com um banheiro para 

professores, mas devido ao mal cheiro e a não solução do problema por diversas 

vezes, o local foi destruído e o espaço juntado a essa sala. O piso está em estado 

regular, porém faltam armários, paredes precisam de pintura, e a instalação de 

iluminação é urgente. Sugestões de melhorias: nova iluminação, instalação de 

armários para melhor organização, nova pintura. 

 

Figura 43 – Sala de livros 

 O lado, a sala dos professores apresenta piso de tacos com peças 

defeituosas, rodapés quebrados, faltam armários para os professores e o mobiliário é 

antigo. As cortinas estão desgastadas. Ao contrário de outras escolas, não há pia na 

sala dos professores, e os eletrodomésticos lá instalados não são do patrimônio da 

escola, mas doações de professores. Os computadores do local também não estão 

na quantidade e qualidade ideais. A ventilação é ruim, muito quente. A falta de um 

banheiro incomoda os professores que lá estavam e se queixavam disso, bem como 

da falta de uma pia. Sugestões de melhorias: novos mobiliários (incluindo uma pia), 

novos computadores, instalação de novos ventiladores, reforma dos pisos e das 

paredes. 
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Figura 44 – Sala dos professores 

 

Figura 45 – Sala dos professores 
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Figura 45 – Sala dos professores 

 

Figura 46 – Sala dos professores 

 Ao lado, a sala da diretoria carece de armários e novos móveis. É lá onde está 

a central de CFTV da escola. No momento 8 das 13 câmeras instaladas no colégio (a 

maioria em partes internas) funcionam e já foram utilizadas para desvendar casos de 

vandalismo, como acionamento indevido de extintores por alunos. O piso de tacos 

está com defeitos e o ambiente merece melhor ventilação. Sugestões de melhorias: 

reforma do piso, pinturas novas, instalação de ventilador e novas cortinas, além de 

novos móveis e armários. 
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Figura 47 – Sala da diretoria 

 A sala dos pedagogos apresenta os mesmos defeitos e precisam das mesmas 

melhorias apontadas na sala da diretoria. 

 

Figura 48 – Sala do pedagogo (orientação) 

 A sala de vídeo é bastante usada por alunos e professores. O local não tem 

os móveis ideais, o quadro é antigo, a iluminação é ruim, as janelas não têm cortinas 

e o piso de tacos está defeituoso. O destaque é para a pintura, que está boa e recebeu 

em uma das paredes grafiato, serviço feito de forma voluntária pela empresa Tintas 

Verginia. A direção da escola estuda a transferência da sala de informática (que como 

veremos adiante divide o espaço com a biblioteca) para este local. Para isso, seria 

preciso a instalação de novos pontos de energia e de lógica. Outra questão é que com 

a transferência do laboratório de informática para o local, outro espaço deveria ser 
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encontrado para a sala de vídeo. Enquanto isso, as sugestões de melhorias para a 

atual sala de vídeo são: nova iluminação, reforma do piso, novo quadro, mobiliário 

apropriado e instalação de cortinas. 

 

Figura 49 – Sala de vídeo 

 

Figura 50 – Sala de vídeo 
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Figura 51 – Sala de vídeo 

 

5.3 Bloco 02 

No bloco 02 estão localizadas a secretaria e a biblioteca/sala de informática. A 

secretaria é grande, porém carece de armários. O ambiente também não é muito bem 

iluminado, apesar do pé-direito alto. Além disso, o mobiliário que lá está é bastante 

antigo, com algumas mesas quebradas. Há um banheiro em razoável estado, com 

alguns azulejos faltando, e uma copa, onde há uma pia, micro-ondas e geladeira, além 

de alguns armários. Sugestões de melhorias: novos armários, reforma do banheiro, 

reforma da copa, melhorias na iluminação. 

 

Figura 52 – Secretaria 
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Figuras 53 e 54 – Copa e banheiros 

O espaço da biblioteca/sala de informática seria bom se recebesse apenas uma 

dessas funções. O local precisa de uma melhor iluminação e uma reforma no piso. O 

mobiliário não é o ideal, precisando de novos mais confortáveis. Novos computadores 

enviados pelo Fundepar recentemente estão instalados no local e funcionando. 

Segundo relatos, alguns alunos fogem do último período de aula após usarem a 

biblioteca. Uma das sugestões levantadas foi colocar uma porta de entrada ao 

ambiente nos fundos, evitando que os alunos tenham acesso a parte da frente do 

colégio, o que levaria inclusive um aumento na segurança durante o período de aula. 

Para uma biblioteca, considero que são poucas as estantes de livros. No local também 

há uma sala de depósito, utilizada pela secretaria para guardar documentos, além de 

uma sala de uso exclusivo do Sargento da PM que permanece no local durante o 

período de aulas. Sugestões de melhorias: Reforma do piso, instalação de cortinas, 

pintura, novos armários, melhorias na iluminação. 
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Figura 55 – Biblioteca/Sala de informática 

 

Figura 56 – Biblioteca/Sala de informática 
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Figuras 57 e 58 – Depósito e Sala PM 

Uma questão levantada é que não há no colégio local exclusivo para o Programa 

Leite das Crianças, sendo que o freezer fica na biblioteca, mesmo local onde é 

distribuído para a comunidade. Assim, se faz necessário um local específico para o 

programa. 
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Figura 59 – Programa Leite das Crianças 

 

5.4 Quadra poliesportiva 

Na escola há duas quadras poliesportivas, uma aberta (com pouco uso e que 

precisa de uma nova pintura) e uma quadra coberta. A escadaria que dá acesso às 

quadras está fora dos padrões normativos, não apresenta guarda-corpos e corrimãos, 

além de não ter uma cobertura nesse caminho. 

 

 

Figura 60 – Quadra coberta 
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Figura 61 – Quadra coberta 

 

 

Figura 62 – Escadaria da quadra coberta 

A quadra coberta está com a estrutura metaliza em estado regular e a quadra 

apresenta poucos pontos de goteiras, o que significa que a intervenção no telhado 

seria pontual. A iluminação funciona bem, porém não há tomadas funcionando no 

local. A pintura da quadra está ruim, descascada e com rachaduras no piso. As traves 

também estão ruins, sem redes. A escola pretende instalar tabelas de basquete 

adquiridas recentemente. As arquibancadas apresentam pichações. Um problema 

recente, conforme relatos, é a presença de pombos. A escola está estudando a 
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colocação de telas para resolver o problema. Sugestões de melhorias: reforma do 

piso, nova pintura do piso, reforma e pintura das arquibancadas, instalação de telas 

para evitar pombos, pintura das traves, instalação de tabelas de basquete, instalação 

de redes e instalação de pontos de tomadas. 

 

Figura 63 – Quadra coberta 

 

Figura 64 – Quadra coberta 
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Figura 65 – Quadra coberta 

 

5.5 Áreas externas 

Os muros do colégio estão regulares, com alguns trechos ruins. Poderiam ser 

revistos e ter a estrutura melhorada. As ruas ao redor são de terra batida, sem 

pavimentação e sem calçadas. Ao fundo terreno há um beco de aproximadamente um 

metro de largura, que dá acesso a outro beco, este sem saída, que termina junto ao 

relógio de medição da Sanepar. Recomenda-se avaliar a topografia/cartografia do 

local para estudar a real divisa de terrenos. Além disso, estudos junto a Sanepar a 

troca do ponto de entrada de água para outro local de mais fácil acesso. 

 

Figura 66 – Áreas externas 
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Figura 67 – Áreas externas 

 

Figura 68 – Áreas externas 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

6.1 Acessibilidade 

Conforme apontado anteriormente, existe necessidade de atendimento da norma 

de acessibilidade e melhora nos deslocamentos entre blocos e pátios. O colégio 

também não possui pisos táteis instalados e nenhum elevador ou plataforma 

elevatória. 

 

Figura 69 – Acessibilidade 

 

6.2 Instalações Elétricas 

Os blocos possuem instalações elétricas antigas que precisam de revisões, sendo 

necessária a readequação da rede elétrica para comportar os novos equipamentos e 

a futura demanda do colégio e atendimento das novas normas, incluindo aterramento 

de toda a instalação. Atualmente o colégio não apresenta problemas de queda de 

energia e toda a rede possui bom funcionamento. 
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Figura 70 – Instalações elétricas 

 

 
Figura 71 – Instalações elétricas 
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6.3 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio incandescente e fluorescente, de bulbos 

pequenos, que deveriam ser trocadas por maiores e mais potentes. Além disso, 

recomenda-se instalar mais luminárias nas áreas externas do colégio. 

 

6.4  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 

conforme programas que estão vigentes.  

 

6.5  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

O SPDA do colégio está instalado e não há relatos de mal funcionamento. Todavia 

recomenda-se uma inspeção. 

 

6.6 Instalações Hidrossanitárias 

É preciso analisar a possibilidade da troca da entrada de água da Sanepar, que 

atualmente está num beco sem saída, para um local de melhor acesso. O colégio não 

possui ligação da rede de esgoto interna com a rede pública de coleta da Sanepar, e 

utiliza fossas sanitárias. Recomenda-se verificar a existência da rede de esgoto. 

 

Figura 72 – Instalações hidrossanitárias 

Verifiquei nos banheiros, principalmente aqueles próximos ao refeitório, que há 

vazamentos nos vasos sanitários. 
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Figura 73 – Instalações hidrossanitárias 

Atualmente o colégio não possui cisterna, nem sistema de reaproveitamento de 

águas da chuva, sendo interessante estudar a possibilidade de implantação desses 

sistemas, visando economia de recursos. 

 

6.7 Prevenção de Incêndio e Pânico 

O colégio possui extintores, iluminação e sinalização de emergência. Há 

necessidade de adequação da acessibilidade da edificação para atender as 

exigências do Corpo de Bombeiros em relação às rotas de fuga. Além disso, é 

necessário verificação do sentido de abertura das portas, para que esteja de acordo 

com a população do colégio e rotas de fuga. Segundo relatos, o colégio enfrenta 

problemas de vandalismo com os extintores e no momento estuda-se alternativas para 

que não haja mais acionamento indevido de extintores, rompimento de lacres e riscos 

e amassados nos cascos. 

 

 
Figura 74 – Prevenção de incêndio e pânico 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 

 

 

Curitiba, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

Giovanna Schiwinski Verussa 

Arquiteta – Residente técnica  

FUNDEPAR 

 

 

 

 

Josmai Roberto de Oliveira Junior 

CREA/PR 151.406-D 

Engenheiro Civil 

PARANÁEDUCAÇÃO 



INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

RELATÓRIO DE VISITA
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ALCYONE M. C. VELLOZO

CURITIBA-PR

Objeto: Visita ao colégio
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Localização: Curitiba – PR
Responsáveis: Engenheiro Civil Luis Fernando Gaspar de Aquino – CREA
114500/D-PR  e Arquiteta Claudia Morishita CAU A55057-4
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica
no Colégio Estadual Prof. Alcyone M. C. Vellozo, localizado no município de
Curitiba-PR, que ocorreu no dia 23/09/2022 e apresentar sugestões de adequações
que visem melhorar a qualidade do espaço físico.

Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Prof. Alcyone M. C. Vellozo

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Localização: Av. Governador Celso Lacerda, S/N° – CIC, Curitiba-PR
Tipo de uso: Edificação Escolar
Área do terreno: 6.492,99 m²
Área total construída: 2.297,49 m²
Número de matrículas: 938

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Prof. Alcyone M. C. Vellozo

Indicação Fiscal: 87.403.040

● Zoneamento: SEHIS.1 - Setor especial de habitação de interesse social

● Coeficiente de aproveitamento: 1

● Taxa de Ocupação Máxima: 50%

● Taxa de Ocupação Realizada: 35,38%

● Taxa de Permeabilidade Mínima: 25%

● Taxa de Permeabilidade Existente: 8,70%

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100
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4. IMPLANTAÇÃO

Imagem 01 – Implantação arquitetônica
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Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01

BLOCO 01

1 HALL / CIRCULAÇÃO 24,60 m²

2 SALA PROFESSORES 47,90 m²

3 SALA PEDAGOGIA 12,11 m²

4 MECANOGRAFIA 12,11 m²

5 DIREÇÃO 12,11 m²

6 I.S.F.  PROFESSORES 3,25 m²

7 I.S.M.  PROFESSORES 3,25 m²

8 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 48,25 m²

9 SECRETARIA 48,25 m²
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Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02

BLOCO 02

1 SALA DE AULA 50,41 m²

2 I.S.PCD 5,46 m²

3 I.S.M. 14,95 m²

4 I.S.F. 20,87 m²

5 PÁTIO COBERTO 115,66 m²

6 CANTINA COMERCIAL 10,50 m²

7 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS 9,42 m²

8 COZINHA 29,45 m²

9 DEPÓSITO DE MERENDA 11,50 m²

10 DEPÓSITO 5,20 m²

11 DEPÓSITO 4,30 m²
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Imagem 04 – Planta baixa bloco 03

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03

BLOCO 03

1 SALA DE AULA 50,41 m²

2 DEPÓSITO EDUCAÇÃO FÍSICA 13,95 m²

3 HALL / CIRCULAÇÃO 74,15 m²

4 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 40,65 m²

5 BIBLIOTECA 67,80 m²

6 DEPÓSITO 114,66 m²

Tabela 04 – Bloco 04

BLOCO 04

1 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 717,06 m²
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Tabela 05 – Outras áreas

OUTROS

ESTACIONAMENTO 373,00 m²

GUARITA 10,00 m²

CASA DO PERMISSIONÁRIO 80,00 m²

4.1. Programa arquitetônico

Bloco 01: sala professores, sala pedagogia, mecanografia, direção, I.S. professores
(masculino e feminino), laboratório de informática, secretaria;

Bloco 02: 08 salas de aula, instalações sanitárias alunos (feminino, masculino e
PCD), pátio coberto, cantina comercial, cozinha, refeitório de funcionários, depósito
de merenda e 02 depósitos;

Bloco 03: 04 salas de aula, depósito de educação física, laboratório de ciências,
biblioteca, depósito;

Bloco 04: Quadra coberta.

Outros: guarita, estacionamento 12 vagas e casa do permissionário.

4.2. Áreas de expansão

O Colégio Estadual Prof. Alcyone M. C. Vellozo, conta com uma área de expansão
ao lado do bloco 01 (Imagem 01), com aproximadamente 240,00 m². Já existe um
projeto que prevê a ampliação com mais 04 salas de aula e que vai ao encontro com
as demandas do colégio.
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Segue as fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e
propostas para melhorias para os blocos.

5.1Bloco 01

O Bloco 01 é composto por sala de professores, sala de pedagogia, mecanografia,
sala do diretor, instalações sanitárias de professores e funcionários, laboratório de
informática e secretaria. Os usos foram alterados em relação ao projeto original. A
sala de professores, sala de documentação escolar e a secretaria foram unificados
perfazendo a atual sala de professores / sala de estudo dos professores. A antiga
sala hora-atividade hoje é a sala de pedagogia, a antiga sala do diretor hoje é a
mecanografia e a sala de apoio pedagógico é a sala do diretor. O laboratório de
informática foi dividido ao meio; metade continua sendo laboratório de informática e
a outra metade virou secretaria. Esta compartimentação permite a passagem do
ruído gerado pelos alunos no laboratório para a secretaria.

Foto 03 - Sala de professores Foto 04 - Sala de estudo professores

Neste bloco está o acesso à secretaria (acesso da comunidade - Imagem 01) que
também foi alterado. A entrada original, que consistia de um portão no muro, era
pequena e pouco visível a partir da rua. Para o acesso atual o muro foi trocado por
um gradil que promoveu amplitude e maior visibilidade.

O acesso da comunidade dentro dos limites do lote é acessível, porém a calçada
externa está em condições precárias.

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100
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Foto 05 - Laboratório de informática Foto 06 - Calçada

Foto 07 - Acesso da comunidade antigo (sem
uso)

Foto 08 - Acesso da comunidade atual - parte
externa

Sugestão de melhoria: relocar o laboratório de informática para o Bloco 03 para a
biblioteca do projeto original (que hoje está sendo usada como depósito) ou
execução de divisória com menor transmissão acústica entre o laboratório e a
secretaria. Reparar a calçada da rua Diógenes Stori, na qual estão localizados os
acessos de pedestres (comunidade e alunos).
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Foto 09 - Acesso da comunidade Foto 10 - Secretaria

Foto 11 - Sala pedagogia Foto 12 - I.S.F. professores e funcionários

Foto 13 - Sala direção Foto 14 - Mecanografia
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5.2 Bloco 02

O Bloco 02 engloba as áreas da cozinha e suas dependências, refeitório/pátio
coberto, salas de aulas e instalações sanitárias.

Há um desnível de aproximadamente 50 cm entre os Blocos 01 e 02. O desnível é
vencido por uma escada com 3 degraus e uma rampa, sendo que nenhum atende
aos requisitos da NBR 9050/2020. A rampa não possui inclinação adequada e a
escada não possui revestimento antiderrapante adequado. Ambos não possuem
corrimãos.

Foto 15 - Desnível entre Blocos 01 e 02 Foto 16 - Pátio coberto / refeitório

Não há vestiário para os funcionários do Bloco 02, pois os dois vestiários estão
desativados, funcionando como depósito. A antiga lavanderia foi transformada em
depósito/paneleiro. Não há coifa na cozinha, o revestimento cerâmico está
danificado em algumas partes e as bancadas de trabalho e armazenamento estão
em condições regulares. A iluminação na cozinha e dependências é precária.

Sugestão de melhoria: execução de rampa conforme requisitos da NBR 9050/2020.
Substituição do revestimento externo por revestimento incombustível e
antiderrapante. Instalação de corrimãos adequados. Trocar todas as lâmpadas por
tipo LED e aumentar a quantidade de luminárias. Reativar os vestiários para
funcionários. Instalação de coifa e recuperação do revestimento e bancadas da
cozinha.
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Foto 17 - Cozinha

Foto 18 - Acesso à cozinha e dependências
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Foto 19 - Depósito de merenda Foto 20 - Balcão de atendimento do refeitório

Foto 21 - I.S. funcionários desativado Foto 22 - Depósito (antiga lavanderia)

As salas do Bloco 02 estão em bom estado, têm boa iluminação natural e ventilação
cruzada, o piso cerâmico está em bom estado e possui bate carteira na cor bege.
Porém, as lâmpadas ainda não são do tipo LED e há desnível de aproximadamente
3 cm em todas as salas.
Os banheiros dos alunos estão em boas condições, mas a rampa de acesso na
porta não é adequada. O I.S.PNE possui dimensões adequadas, mas as instalações
e acessórios não estão de acordo com a 9050/2020.
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Foto 23 - Instalação sanitária - feminino Foto 24 - Instalação sanitária - masculino

Foto 25 - Instalação sanitária - feminino Foto 26 - Instalação sanitária - masculino

Foto 27 - I.S.PCD Foto 28 - Desnível na sala de aula
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Foto 29 - Sala de aula Foto 30 - Circulação salas de aula

Sugestão de melhoria: trocar as lâmpadas por tipo LED. Executar enchimento do
piso para nivelamento do acesso às salas de aula. Executar piso inclinado adequado
no acesso aos banheiros e reforma do I.S.PCD.

Há um desnível de aproximadamente 55 cm entre os Blocos 02 e 03, e a circulação
entre esses blocos é feita por uma rampa e uma escada de 3 espelhos. Não há
corrimão na rampa nem na escada, e ambos não estão de acordo com a NBR
9050/2020. O trilho dos portões de correr do pátio descoberto não estão embutidos
no piso e criam um obstáculo para PCDs.

Foto 31 - Desnível entre Blocos 02 e 03
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Foto 32 - Desnível entre Blocos 02 e 03

Sugestão de melhoria: Refazer a circulação vertical entre os blocos, construir uma
rampa e uma nova escada que atendam integralmente os parâmetros da NBR
9050/2020. Embutir o trilho dos portões de correr no piso.

5.3 Bloco 03

O Bloco 03 é composto por salas de aula, depósito de educação física,
hall/circulação, laboratório de ciências, biblioteca e depósito. Para instalação do
laboratório de ciências foram unificadas uma sala de aula e a sala de educação
especial, tendo sido retirada a parede de alvenaria entre essas duas salas. O local
onde existia o laboratório de física, química e biologia foi transformado em biblioteca.
Onde era a biblioteca está sendo utilizado como depósito e dispõe de um palco.

Todos os ambientes possuem laje, porém essas não foram rebocadas, apenas
pintadas. A direção da escola em determinado momento optou pela utilização de
forro de PVC instalado sobre a laje para esconder eletrocalhas. A instalação elétrica
do bloco está defasada pois algumas luminárias não estão funcionando. O corredor
de circulação está com as placas do revestimento da parede soltando e caindo
devido à má execução do assentamento das mesmas. Existem pequenos desníveis
para acesso através das portas das salas de aula. Os ambientes deste bloco no
geral possuem boa ventilação.
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Foto 33: Laje do depósito de Educação Física Foto 34: Revestimento da circulação

Foto 35: Desnível do acesso a sala de aula Foto 36: Depósito (ambiente 06)

Na biblioteca há um desnível de 11 cm possivelmente causado em decorrência de
alterações dos ambientes anteriormente existentes. Neste mesmo ambiente há
pouca ventilação em virtude da ausência de janelas adequadas (pois a sala foi
projetada para ser laboratório de ciências, com janelas altas) para que ocorra a
ventilação cruzada e também há déficit na iluminação do ambiente.

O laboratório de ciências se encontra em bom estado, com bancadas em estado
regular (defeitos no revestimento), boa iluminação e boa ventilação, porém não há
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capela nem chuveiro lava-olhos. As salas de aula estão em bom estado de
conservação, possuem boa ventilação, iluminação e os pisos estão em bom estado.

A exemplo do espaço onde originalmente deveria ser a biblioteca, observa-se que
muitos espaços da escola são utilizados como depósito, possivelmente devido à
falta de previsão de local adequado para armazenamento de materiais adicionado à
dificuldade (burocracia) no descarte de materiais e objetos diversos.

Foto 37: Desnível de piso na biblioteca Foto 38: Biblioteca

Foto 39: Biblioteca
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Foto 40: Sala de aula Foto 41: Corredor

Foto 42: Laboratório de ciências
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Foto 43: Laboratório de ciências

Sugestão de melhoria: Passagem dos eletrodutos por cima da laje e retirada do forro
de PVC existente. Execução de reboco e pintura nas lajes. Substituição de
luminárias existentes por luminárias do tipo LED tendo em vista a economicidade e
melhor aproveitamento de iluminação. Revisão em toda a instalação elétrica do
bloco visando o funcionamento de todos os pontos de elétrica e a segurança do
prédio e comunidade escolar. Substituição do revestimento da parede da circulação
(preferencialmente pastilha). Nivelamento de piso da circulação para acesso às
salas ambientes deste bloco. Nivelamento do piso do ambiente biblioteca, instalação
de novas janelas permitindo ventilação cruzada. Executar bancada com rebaixo para
cadeirantes, capela e chuveiro lava-olhos no laboratório.

5.4Quadra Poliesportiva

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva, coberta.
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Foto 44: Quadra poliesportiva coberta Foto 45: Quadra poliesportiva coberta

A escola conta com uma quadra poliesportiva coberta para prática de basquetebol,
futsal, voleibol e handebol e que está em bom estado de conservação e pintura,
porém não possui acessibilidade e não dispõe de arquibancada. As telhas
translúcidas estão “escurecidas”, perdendo a funcionalidade de iluminação e os
refletores antigos não iluminam suficientemente bem a quadra.
Sugestão de melhoria: Execução de arquibancada, atendendo a NBR 9050/2020
com corrimão nas escadas e uma rampa para acessar o nível da quadra, instalação
de alambrado em volta de toda a quadra coberta para evitar a entrada e proliferação
de pombos. Substituição das telhas translúcidas existentes e substituição de
refletores por refletores de LED.

5.5 Áreas externas

O colégio não conta com acessibilidade em praticamente nenhum acesso. Os
acessos entre blocos possuem escadas e rampas, porém nenhum atende as normas
de acessibilidade quanto a inclinação, corrimãos, guarda-corpo, bem como o acesso
à quadra coberta. As galerias de captação pluvial não possuem grelhas.
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Foto 46: Canaleta de água pluvial Foto 47: Canaleta de água pluvial

Foto 48: Rampa/escada de acesso entre bloco
01 e 02

Foto 49: Rampa/escada de acesso entre blocos
02 e 03
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Foto 50: Rampa/escada de acesso a quadra coberta

Sugestão de melhoria: Projetar e executar rampas de acessibilidade entre blocos e
acessos de pedestres, bem como na quadra coberta. Prever e executar grelhas nas
galerias de água pluvial.

Fotos 51: Central de gás GLP.

A Central de gás GLP existente possui capacidade para quatro unidades de P45,
localizada na área externa entre blocos. Esta atende as normas pertinentes e não há
sugestões de melhoria.
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Fotos 52: portão de acesso dos alunos (vista interna).

Fotos 53: portão de acesso dos alunos (vista externa).

O acesso dos alunos é realizado pelo portão pela extensão da Rua Cícero Franco.
Não existe acessibilidade ou cobertura por todo o trajeto. A calçada externa está
bastante danificada.

Sugestão de melhoria: Deve ser executada uma rampa e escada no local em
conformidade com a NBR 9050/2020. Executar cobertura no acesso até o pátio
coberto.
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Foto 54: Inexistência de sistema SPDA em blocos

Foi observada a inexistência de para-raios nos blocos e na quadra coberta.

Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em
conformidade com a NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas
atmosféricas. O sistema deve ser vistoriado a cada 3 anos como previsto na Norma.

Foto 55: Estacionamento de funcionários. Foto 56: Estacionamento de funcionários.
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Localizado ao lado do Bloco 01, o estacionamento conta com doze vagas para
carros.

Sugestão de melhorias: Demarcar as vagas existentes bem como as vagas
exclusivas de cadeirante e idosos.

5.6Telhado e beirais

Foto 57: Bloco 02

Foto 58: Bloco 03
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Há algum tempo não são substituídos o telhamento e madeiramento da estrutura
escolar. Os beirais estão desalinhados e apresentam desgaste. Algumas salas
apresentam presença de umidade nas lajes indicando possível infiltração no telhado

Sugestão de melhoria: Realizar a revisão de todo telhado dos três blocos a fim de
identificar possíveis infiltrações que podem acarretar o apodrecimento da estrutura
da cobertura. Substituição de elementos estruturais danificados, forro de beirais,
calhas/rufos, testeira e telhas necessárias.

5.7Calçadas externas e muros

Foto 59: Calçamento em frente ao acesso da escola na Rua Diógenes Stori entre as Ruas Cícero
Franca e Av. Governador Carlos Lacerda
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Foto 60: Calçamento em frente a Rua Cícero Franca.

Foto 61: Calçada entre as Ruas Diógenes Dacheux Stori e Pedro Gusso
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Foto 62: Muro em frente ao acesso de veículos Foto 63: Muro entre as Ruas Diógenes Dacheux
Stori e Pedro Gusso

Foto 64: Muro de fundos para Rua Padre Gaston

As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de Curitiba definido no
decreto n° 1066/2006. Não existe piso podo-tátil em nenhum trecho do passeio e
nem guias rebaixadas para cadeirantes. O trecho da Rua Diógenes Stori entre as
Ruas Cícero Franca e Av. Governador Carlos Lacerda, pelo qual se faz o acesso de
pedestres à escola, é exclusivo para pedestres e não há iluminação pública, gerando
vulnerabilidade à escola.

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões
definidos no Decreto nº1066/2006 e com a NBR 16537/2016 – Acessibilidade –
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Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.
Instalação de iluminação pública na Rua Diógenes Stori.

O muro do colégio de fundos para Rua Padre Gaston está inclinado em direção à
instituição de ensino e apresenta risco para a comunidade escolar. A inclinação
possivelmente se dá pela ausência de sistema de drenagem anterior ao muro.

Sugestão de melhoria: Refazer as calçadas existentes conforme decreto e normas
vigentes. Demolir e refazer o muro de fundo (incluindo sistema de drenagem) para a
Rua Padre Gaston.

6. INFRAESTRUTURA

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em
alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de
fibrocimento e beirais em madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e
metálica com telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro
fechado e alto. Há necessidade de atendimento da acessibilidade e melhora nos
deslocamentos entre blocos e pátios, ligação de esgoto, e conforme especificado a
seguir:

6.1Instalações Elétricas

A instituição apresenta um padrão de entrada de energia trifásico de 200 A. Porém,
não foi feita a atualização das instalações elétricas internas nos blocos, sendo
necessária a readequação da rede elétrica para comportar os novos equipamentos e
a futura demanda do colégio, bem como atendimento das novas normas, incluindo
aterramento de toda a instalação. Os quadros com disjuntores não atendem a norma
vigente e devem ser substituídos junto aos disjuntores.

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100



INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Fotos 65 e 66: Quadros de disjuntores

Fotos 67 e 68: Relógios medidores da entrada de energia
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6.2Iluminação

A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim
recomenda-se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior
economia no consumo de energia. Tendo em vista o tamanho do terreno e a
ausência de iluminação externa, faz-se necessária a instalação de refletores
externos para segurança da instituição.

6.3 Instalações Lógica

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos,
conforme programas que estão vigentes. Porém se faz necessário projeto de lógica
em todos os blocos e sua posterior execução tendo em vista a oscilação no
funcionamento da rede.

6.4 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

A unidade escolar não possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas
em nenhum de seus blocos. Sendo assim é necessário fazer o projeto e a execução
do SPDA em todo o colégio tendo em vista o risco iminente.

6.5 Instalações Hidrossanitárias

Não foi detectada a ligação da rede de esgoto interna do colégio na rede pública de
coleta da Sanepar. Todo o esgoto da unidade escolar é conduzido até fossa séptica,
e após tratamento por sistema de filtros anaeróbios é destinado à rede de coleta
pluvial da Sanepar. A escola também apresenta um sistema de captação de água
pluvial instalado na cobertura da quadra de esportes, sendo o armazenamento feito
em uma caixa d’água de 5000 litros ligado a uma torneira em frente à quadra para
de lavagem desta. Porém o sistema não é utilizado devido a má qualidade da água,
possivelmente em virtude da ausência de limpeza regular nas calhas da quadra e do
correto descarte do volume inicial de chuva.
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Foto 69: Caixa d’água para reservamento de água pluvial

6.6Prevenção de Incêndio e Pânico

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de
emergência. A instituição também apresenta Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros - CVCB válido. Porém cabe ressaltar que a rota de fuga deve prover de
acessibilidade em todo seu percurso.

7 NORMAS E LEIS

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria
NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução
NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos
e instalações.
Lei 11.095/2004 – Código de obras de Curitiba.
Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de
calçadas
CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro
militar do Paraná
NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná
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Fundepar, 27 de setembro de 2022

Claudia Morishita
Arquiteta e Urbanista CAU A55057-4

SSA Paranaeducação

Luis Fernando Gaspar de Aquino
Engenheiro Civil CREA 114500/D-PR

SSA Paranaeducação
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 
realizada em 23/09/2022 no Colégio Estadual Aníbal Khury Neto, localizado no 
município de Curitiba-PR, e apresentar sugestões de adequações visando a melhoria 
do espaço físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 01 e 02 - Fachada do Colégio Estadual Aníbal Khury Neto 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Avelino Mantovani, 420, Uberaba, Curitiba-PR 
Tipo de uso: Edificação Escolar 
Área do terreno: 6.980,62 m² 
Área total construída: 2.702,00m²  
Área total impermeável: 4.716,30 m²  
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Vista aérea do Colégio Estadual Aníbal Khury Neto 
 

Conforme informação contida no Mapa Cadastral de orientação para 
construção fornecida pela Prefeitura Municipal de Curitiba, o terreno do Colégio 
Estadual Aníbal Khury Neto é atingido pelo Setor Especial de Habitação de Interesse 
Social (SEHIS), cujos parâmetros urbanísticos são indicados na Tabela 1. A edificação 
existente não respeita as exigências quanto ao recuo frontal, conforme indicado na 
implantação (Figura 01).  

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote mínimo 2.000,00 m² 6.933,68 m² 

Coeficiente de Aprov. 1  0,30 (2.702,00 m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% 30% (2.702,00 m²) 

Recuo frontal 3,00 m Não atendido 

Recuo lateral 3,00 m Atendido 

Nº pavimentos 1 pavimentos 1 pavimento 

Taxa de permeabilidade 25 32,92% (2.213,41 m²) 
Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos SEHIS 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Implantação arquitetônica  
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Figura 03 – Bloco 01 e Bloco 02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Bloco 03 
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Figura 05 – Bloco 04 

4.1. Programa arquitetônico 

As instalações físicas do colégio foram inauguradas no ano de 1997 e posteriormente, 
em 2015, recebeu uma ampliação de salas de aula. Para a construção inicial, foi 
utilizado o Projeto Padrão 025 do FUNDEPAR, sendo dividido em 04 Blocos, conforme 
detalhamento abaixo: 
 
Bloco 01: salas de aula 15, 16, 17 e 18, biblioteca, brinquedoteca, sala dos 
professores, instalações sanitárias de professores masculino e feminino, circulação, 
coordenação, secretaria, atendimento, arquivo 01 e 02, entrega do leite, laboratório 
de informática e laboratório de ciências; 

Bloco 02: salas de aula 01, 02 e 03, sala da direção, sala dos pedagogos, cozinha, 
depósito de merenda, DML 01, BWC, central se gás, área de serviço externa, refeitório 
e pátio coberto, instalações sanitárias masculina e feminina de alunos, instalação 
sanitária de PcD e DML 02; 

Bloco 03: salas de aula 04, 05, 06 e 07; 

Bloco 04:  salas de aula, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, instalações sanitárias de alunos 
masculina e feminina, de alunas, instalação sanitária de PcD e DML 03; 

Outros: quadra descoberta, ginásio coberto, estacionamento, passarela e casa do 
permissionário. 
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BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 

AMBIENTES PEDAGÓGICOS 
02 SALA DE AULA 01 49,70 
02 SALA DE AULA 02 49,70 
02 SALA DE AULA 03 49,70 
03 SALA DE AULA 04 49,70 
03 SALA DE AULA 05 49,70 

03 SALA DE AULA 06 49,70 
03 SALA DE AULA 07 49,70 
04 SALA DE AULA 08 49,70 
04 SALA DE AULA 09 49,70 
04 SALA DE AULA 10 49,70 
04 SALA DE AULA 11 49,70 

04 SALA DE AULA 12 49,70 
04 SALA DE AULA 13 49,70 
04 SALA DE AULA 14 49,70 
01 SALA DE AULA 15 49,70 
01 SALA DE AULA 16 49,70 
01 SALA DE AULA 17 49,70 

01 SALA DE AULA 18 49,70 
01 BIBLIOTECA 74,90 
01 LAB. DE INFORMÁTICA 74,90 
01 LAB. DE CIÊNCIAS 74,90 

OUTROS GINÁSIO COBERTO 479,00 
OUTROS QUADRA DESCOBERTA - 

01 BRINQUEDOTECA 5,98 
AMBIENTES DE SERVIÇO 

ENTRE 01/02 PÁTIO COBERTO 162,90 
02 REFEITÓRIO 194,38 
03 I.S. FEMININO 01 21,08 
04 I.S. FEMININO 02 21,08 

03 I.S. MASCULINO 01 21,08 
04 I.S. MASCULINO 02 21,08 
03 I.S. PcD 01 2,89 
04 I.S. PcD 02 2,89 
01 I.S. PROF. FEMININO 2,14 
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BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 

01 I.S. PROF. MASCULINO 2,14 
02 I.S. FUNCIONÁRIAS 3,56 
02 COZINHA 19,76 
02 DEPÓSITO DE MERENDA 12,07 
02 CIRCULAÇÃO 02 5,87 
02 ÁREA DE SERVIÇO DESC. - 

02 CENTRAL DE GLP - 
02 DML 01 3,12 
03 DML 02 2,89 
04 DML 03 2,89 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 
02 SALA DA DIREÇÃO 10,79 

02 SALAS DOS PEDAGOGOS 38,20 
01 SALA DOS PROFESSORES 59,80 
01 COORDENAÇÃO 12,07 
01 SECRETARIA 36,92 
01 ATENDIMENTO 12,07 
01 CIRCULAÇÃO 01 19,37 

01 ARQUIVO 01 15,96 
01 ARQUIVO 02 5,25 

OUTROS DEPÓSITO  11,38 
AMBIENTES INDETERMINADOS 

OUTROS PASSARELA 230,38 
OUTROS CASA DO PERMISSIONÁRIO 37,21 

OUTROS ESTACIONAMENTO - 
01 ENTREGA DO LEITE 2,59 

Tabela 02 – Ambientes e áreas do programa arquitetônico. 
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4.2.  Áreas de expansão 

O colégio conta com uma área reduzida para expansão ao lado da cozinha conforme 
área em vermelho. A cozinha atual apresenta dimensões reduzidas, necessitando de 
ampliação para adequação às normas da vigilância sanitária. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05 – Bloco 04 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias. 

 

5.1 .  Bloco 01 

5.1.1 Salas de aula 15, 16, 17 e 18 

O Bloco 01, conta com quatro salas de aula, sendo que três (salas 15, 16, 17) 
possuem necessidade de substituição dos pisos em tacos (Foto 01), pois estão se 
soltando devido a umidade ascendente do solo.  

A sala 18 foi construída posteriormente, no ano de 2014, com uma ampliação que o 
colégio teve de 2 salas de aula. Dessa forma, esse ambiente já possui piso cerâmico 
(Foto 05).  

Todas as salas necessitam de reparos nas instalações elétricas (Foto 02), as quais 
estão antigas e fora de norma. Também necessitam de abertura para ventilação na 
parede oposta às janelas (Foto 03), visto que essas esquadrias possuem vidros fixos, 
permitindo a entrada de luz, mas não a ventilação cruzada permanente, conforme 
exigência da Vigilância Sanitária.  

Na Foto 04 observa-se que existe desnível entre a circulação coberta e as salas de 
aula, em desconformidade com a NBR 9050 de acessibilidade.    
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Fotos 01, 02, 03, 04 e 05 – Bloco 01  

 
Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de toda a fiação elétrica, quadros de energia, tomadas e 
interruptores, substituição de esquadrias fixas por esquadrias basculantes (que 
permitam a ventilação cruzada dos ambientes) e nivelamento do corredor externo com 
as salas de aula, para proporcionar a acessibilidade.  

 

5.1.2 Biblioteca, laboratório de informática e laboratório de ciências 

A biblioteca e o laboratório de informática possuem as mesmas características 
construtivas das salas de aula 15, 16, 17, com necessidade de substituição dos pisos 
em taco (Foto 06 e 07), pois estão se soltando devido à umidade ascendente do solo. 
Há necessidade de reparos nas instalações elétricas (Foto 08) que estão antigas e 
fora de norma, abertura de ventilação na parede oposta às janelas, que possuem 
esquadrias de vidro fixas e regularização quanto à acessibilidade, garantindo o 
atendimento à NBR 9050.  

Os mobiliários da biblioteca e do laboratório de ciências estão inadequados à 
ergonomia. O laboratório de ciências  está inadequado e incompleto para sua 
utilização, pois não possui capela com exaustão e infraestrutura de gás encanado 
para utilização nos experimentos químicos, as cubas estão inutilizadas e sem 
torneiras e não possui chuveiro lava-olhos para caso de emergência, conforme fotos 
09, 10 e 11.  
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O quadro escolar é pintado na parede, o que não é adequado devido a dificuldades 
de utilização em dias de maior umidade. 
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Fotos 06, 07, 08, 09, 10 e 11 – Bloco 01  
 

Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de toda a fiação elétrica, quadros de energia, tomadas e 
interruptores, substituição de esquadrias fixas por basculantes (que permitam a 
ventilação cruzada dos ambientes), nivelamento do corredor externo com as salas de 
aula para proporcionar a acessibilidade e adequação do laboratório de ciências, com 
substituição de quadro escolar, instalação de infraestrutura para gás, capela e 
chuveiro lava-olhos, reativação das cubas e utilização do espaço pela comunidade 
escolar.  

 

5.1.3 Secretaria, atendimento, arquivos, coordenação, sala dos professores, 
circulação, brinquedoteca, IS professores e entrega do leite  

A secretaria, atendimento e coordenação possuem piso de tacos de madeira, que 
apresentam os mesmos problemas apontados anteriormente, ou seja, estão se 
soltando, conforme Foto 12.  
A secretaria teve uma ampliação realizada pela escola, para colocação do arquivo 
(Foto 13), pois o ambiente é pequeno pela quantidade de mesas e arquivos existentes. 
Também teve uma adaptação do atendimento ao público (Foto 14), pois anteriormente 
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a comunidade adentrava ao colégio para ter acesso à secretaria. Atualmente há um 
acesso externo e restrito, a favor da segurança, conforme Foto 15.  
As luminárias não são adequadas, pois estão utilizando bocal com lâmpadas de bulbo, 
que são insuficientes para esses ambientes de escritório.  
Os Educatrons ainda não estão em uso pois estão em fase de contratação de caixas 
para armazenamento dos mesmos com segurança. As salas de aula, possuem acesso 
diretamente para fora, o que não corrobora com a segurança.  
A sala da coordenação possui os mesmos problemas, com o piso em taco de madeira, 
conforme Foto 16.  
O acesso dos colaboradores aos ambientes administrativos é feito por uma porta que 
possui um degrau, semelhante aos demais ambientes deste bloco, conforme Foto 17. 
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Fotos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 – Bloco 01  
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Houve uma alteração na entrada deste setor, com a demolição de uma sala que existia 
inicialmente, para manter um ambiente mais amplo na circulação. No local foi instalado 
piso cerâmico, conforme Foto 18.  
Uma das salas está sendo transformada em brinquedoteca para o curso de Magistério, 
pois o colégio não possui outro espaço disponível (Foto 19).  
Existem dois conjuntos sanitários (um masculino e outro feminino) para os professores 
e administrativos do colégio, que possui em torno de 30 pessoas. O número é 
insuficiente para atender esta demanda, conforme Foto 20. Os acabamentos estão 
em bom estado de conservação.  
Na sala dos professores houve uma ampliação irregular do ambiente, atingindo o 
recuo obrigatório do terreno. Este foi o único problema encontrado no ambiente, além 
do mobiliário que está ergonomicamente inapropriado (Fotos 20 e 21).  
Na circulação está instalado o Quadro de Distribuição Geral de energia do prédio (Foto 
22). 
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Fotos 18, 19, 20, 21, e 22 – Bloco 01  
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Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de toda a fiação elétrica, quadro de energia, luminárias 
inapropriadas, tomadas e interruptores, nivelamento do corredor externo com as salas 
de aula para proporcionar a acessibilidade, adequação do laboratório de ciências, 
verificação junto ao setor de urbanismo do município quanto à possibilidade de manter 
a ampliação irregular da sala dos professores dentro do recuo e construção de mais 
2 conjuntos de banheiros dentro da sala dos professores, para melhorar o atendimento 
desta demanda. 

 

5.2 .  Bloco 02 

5.2.1 Pedagogia e sala da direção 

No Bloco 02, foi observado que o uso dos espaços foi modificado ao longo do tempo 
para adequação às necessidades da escola. O local originalmente destinado a uma 
sala de aula, abriga atualmente a direção e sala dos pedagogos (Foto 23/24). Essa foi 
uma das salas ampliadas na última obra que ocorreu no colégio, dessa forma os 
acabamentos estão todos em perfeito estado de conservação.  

Os únicos problemas verificados são em relação às luminárias, que não são 
apropriadas para o ambiente de escritório, o que provavelmente poderá impactar, em 
dias mais nublados e no período noturno, a produtividade dos colaboradores e 
também a acessibilidade que, como nos demais ambientes, possui um desnível entre 
a sala e o pátio externo e não possui uma passarela coberta para o seu acesso.  
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Fotos 23 e 24 – Bloco 02 
 

5.2.2 Cozinha, dependências e refeitório 
 
A cozinha e suas dependências estão localizadas entre a sala da pedagogia e o 
refeitório. Esse é o ambiente mais inadequado do colégio pois, devido à grande 
demanda de alimentação, o depósito de merenda está superlotado (Foto 25). O DML 
está sendo usado para acondicionar a merenda (Foto 26) e existem refrigeradores 
que estão ocupando espaços inadequados (Foto 27). A cozinha passou por um reparo 
parcial em seus revestimentos e bancadas, para atender a vigilância sanitária, mas 
ainda possui espaço pequeno para servir. Não há exaustão e as luminárias estão 
inadequadas para o ambiente (Foto 28). As instalações sanitárias das merendeiras 
não possuem separação entre chuveiro e conjunto sanitário devido à falta de espaço 
(Foto 29).  
A central de gás está muito próxima à cozinha e ao pátio coberto (Foto 30). Não existe 
uma central de lixo próxima à cozinha, não existe cuba para pré-higienização das 
verduras e não existe acessibilidade para as merendeiras e para descarregar os 
alimentos (Foto 31).  
A escola possui um refeitório com capacidade para 128 alunos sentados, que pode 
ser ampliado com a troca do mobiliário. O piso cerâmico apresenta algumas peças 
quebradas e as luminárias são de bocal E-27.  
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Fotos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 – Bloco 02 
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5.2.3 Instalações sanitárias 
 

O Bloco 02 possui um conjunto de instalações sanitárias de alunos masculino e 
feminino, que necessitam de reparos parciais nos revestimentos e no acabamento do 
teto que sofreu infiltração. A quantidade de vasos sanitários é adequada, porém, a 
quantidade de lavatórios de mãos é insuficiente, pois tem que ser um lavatório para 
cada bacia sanitária. No banheiro masculino são 8 bacias sanitárias para 4 lavatórios 
de mãos (Fotos 33 e 34) e no sanitário feminino são 6 bacias sanitárias para 2 
lavatórios de mãos (Fotos 35 e 36). Não há papeleira nas cabines sanitárias. O 
banheiro para pessoas com deficiência está em desacordo com a NBR 9050 com 
relação aos aparelhos sanitários, barras de apoio, acessórios, descarga, porta que 
abre para dentro e rampa de entrada com inclinação superior a 8,33%, sem patamar 
e corrimãos. Há necessidade de troca dos revestimentos (Foto 37). O DML está 
desorganizado e há necessidade de substituição de revestimentos (Foto 38).   
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Fotos 33, 34, 35, 36, 37 e 38 – Bloco 02 
 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

Recomendações: Há necessidade de adequação do número de lavatórios de mãos 
para atendimento da norma, reparos em revestimentos, manutenção de aparelhos 
sanitários, substituição das luminárias para herméticas, adequação do banheiro para 
pessoas com deficiência e instalação de acessórios. 
  
 

5.2.4 Salas de aula 01, 02 e 03 

Esse bloco ainda conto com três salas de aula, sendo que todas possuem 
necessidade de substituição dos pisos de tacos (Foto 01), pois estão se soltando 
devido a umidade ascendente do solo. Todas as salas necessitam de reparos nas 
instalações elétricas (Foto 02) que estão antigas e fora de norma, e abertura de 
ventilação na parede oposta às janelas (Foto 03), que possuem esquadrias de vidro 
fixas, permitindo a entrada de luz, mas não a ventilação cruzada permanente, 
exigência da Vigilância Sanitária. Na Foto 04 observa-se que existe desnível entre a 
circulação coberta e as salas de aula, em desconformidade com a NBR 9050 de 
acessibilidade. O mobiliário está antigo. 

 

 

5.3 .  Bloco 03 
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Fotos 39, 40, 41 e 42 – Bloco 02 
 

Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de todas a fiação elétricas, quadros de energia, tomadas e 
interruptores, substituição de esquadrias fixas por esquadrias basculantes, que 
permitam a ventilação cruzada dos ambientes e nivelamento do corredor externo com 
as salas de aula para proporcionar a acessibilidade das salas de aula.  
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5.3  Bloco 03 

Este Bloco é formado por quatro salas de aula.  

 

5.3.1 Salas de aula 04, 05, 06 e 07 

Todas as salas de aula possuem necessidade de substituição dos pisos de tacos (Foto 
43), pois estão se soltando devido a umidade ascendente do solo. Todas as salas 
necessitam de reparos nas instalações elétricas (Foto 44) que estão antigas e fora de 
norma, e abertura de ventilação na parede oposta às janelas (Foto 45), que possuem 
esquadrias de vidro fixas, permitindo a entrada de luz, mas não a ventilação cruzada 
permanente, exigência da Vigilância Sanitária. Na Foto 45 observa-se que existe 
desnível entre a circulação coberta e as salas de aula, em desconformidade com a 
NBR 9050 de acessibilidade. Algumas salas precisam de troca de quadro verde por 
serem quadros pintados na parede (Foto 46). O mobiliário está antigo. 
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Fotos 43, 44, 45 e 46 – Bloco 03 

 
Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de todas a fiação elétricas, quadros de energia, tomadas e 
interruptores, substituição de esquadrias fixas por esquadrias basculantes, que 
permitam a ventilação cruzada dos ambientes e nivelamento do corredor externo com 
as salas de aula para proporcionar a acessibilidade das salas de aula.  

 

5.4  Bloco 03 

5.4.1 Salas de aula 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 

Todas as salas de aula possuem necessidade de substituição dos pisos de tacos (Foto 
47,48), pois estão se soltando devido a umidade ascendente do solo. Todas as salas 
necessitam de reparos nas instalações elétricas (Foto 49) que estão antigas e fora de 
norma, e abertura de ventilação na parede oposta às janelas (Foto 50), que possuem 
esquadrias de vidro fixas, permitindo a entrada de luz, mas não a ventilação cruzada 
permanente, exigência da Vigilância Sanitária. Na Foto 50 observa-se que existe 
desnível entre a circulação coberta e as salas de aula, em desconformidade com a 
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NBR 9050 de acessibilidade. Algumas salas precisam de troca de quadro verde por 
serem quadros pintados na parede. O mobiliário está antigo.  
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Fotos 47, 48, 49 e 50 – Bloco 03 

Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 
cerâmico, substituição de todas a fiação elétricas, quadros de energia, tomadas e 
interruptores, substituição de esquadrias fixas por esquadrias basculantes, que 
permitam a ventilação cruzada dos ambientes e nivelamento do corredor externo com 
as salas de aula para proporcionar a acessibilidade das salas de aula.  

 

5.5 .  Área esportiva 

A área esportiva é composta pelas ginásio coberto e descoberta. O ginásio coberto 
(Foto 51) possui cobogós que permitem a entrada de passarinhos e há necessidade 
de repintura no piso. Foi acrescido um depósito para armazenamento de material 
esportivo. A quadra descoberta (Foto 52) possui piso de concreto sem acabamento. 
Os alambrados precisam de manutenção. Em ambas não existem arquibancadas.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 51 e 52 – quadra coberta e descoberta 

 
Recomendações: Pintura do piso das duas quadras, fechamento com tela dos 
cobogós por fora do ginásio, reparos nos alambrados da quadra descoberta e 
instalação de tela na parte de cima. 
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5.6 .  Áreas externas e passarelas 

O colégio conta uma passarela da entrada (Foto 53) até o Bloco 04 (Foto 54). As 
telhas foram trocadas por fribrocimento.  O pátio coberto está com o piso desregulado 
(Foto 55). O pátio descoberto está interditado provisoriamente pois teve um 
desmoronamento com as fortes chuvas do mês. Esse problema é pontual e provisório, 
e será resulvido pela escola com a ajuda do programa Mãos Amigas (Foto 56). 
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Fotos 53, 54, 55 e 56 – passarela, pátio coberto e descoberto 

 

De maneira geral, as calçadas externas (Foto 57 e 58) estão em mal estado de 
conservação e não atendem as normas de acessibilidade. O colégio apresenta vários 
pontos de drenagem de águas pluvias (Foto 56). O estacionamento (Foto 59), com 
capacidade para 18 veículos, não possui revestimento e, segundo a direção, não 
atende a demanda da escola. A casa do permissionário precisa de uma reforma geral 
(Foto 60).   
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Figuras 57, 58, 59 e 60 – áreas externas, estacionamento e casa do permissionário 
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Recomendações: executar reparos e adequações de acessibilidade nas calçadas, 
isolamento do estacionamento para não permitir o acesso dos alunos, reparo total na 
casa do permissionário.     

 

5.7 .  Telhado e beirais 

Os telhados e beirais dos 04 blocos, estão em péssimo estado de conservação e 
recebem manutenção pontual quando necessário, mas o telhado possui 25 anos de 
construção e nunca foi substituído. Esse tipo de telha cerâmica francesa, quando é 
substitída, geralmente não se acha mais a mesma telha para comprar e acaba não 
dando encaixe correto entre elas, permitindo a entrada de água. Existe uma araucária 
na frente do Bloco 01 (Foto 63) que causa risco de queda dos galhos na cobertura 
deste bloco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figuras 62 e 63 – coberturas 

 

Recomendações: remover antecipadamente os galhos das araucárias com risco de 
queda e realizar manutenção preventiva, substituição total de toda a cobertura do 
colégio, de forma preventiva, pois já se passaram 20 anos de uso. 
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5.8 .  Calçadas e muros externos 

O fechamento frontal (Foto 64 e 65) do colégio é feito por um muro alto em alvenaria 
e está em bom estado de conservação. O fechamento lateral e dos fundos é feito em 
alvenaria com chapisco sem acabamento. A calçada da testada do colégio (Foto 65) 
necessita de manutenção e não atendeaos critérios de acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 64 e 65 – fechamento frontal 

 
Recomendações: realizar a manutenção do fechamento lateral e realizar as 
adequações de acessibilidade da calçada frontal em conformidade com as 
recomendações do município.   
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6. INFRAESTRUTURA 
 

O Colégio Estadual Aníbal Khury Neto construído em sistema convencional, com 
estrutura em concreto armado, laje e fechamento em alvenaria, coberta por telhas de 
fibrocimento ou cerâmicas. Os beirais externos são de madeira. O ginásio coberto de 
esportes apresenta estrutura concreto armado, fechamentos laterais em alvenaria e 
cobertura com telhas metálicas e de policarbonato retas. As passarelas que conectam 
os blocos são em estrutura metálica ou concreto armado (no caso da passarela de 
entrada) cobertas por telhas de fibrocimento. Os ambientes internos de maneira geral 
atendem as exigências de dimensionamento, ventilação e iluminação, com exceção 
daqueles que se encontram em locais improvisados. As áreas externas carecem de 
acessibilidade principalmente no que diz respeito a pisos para a ampla circulação e a 
adequação dos níveis visando eliminar os degraus e desníveis desnecessários.  
 
A seguir são apresentadas observações quanto aos demais sistemas prediais.  
 

 
6.1 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas estão deficitárias, oscilando, e não estão de acordo com as 
recomendações da NBR 5410/2005 quanto ao tipo de disjuntor, quadros, 
aterramentos identificação. Há necessidade de troca de tomadas e interruptores e de 
todos os quadros de energia (Foto 66). A entrada de energia (Foto 67) é de 150 A e 
trifásica. Atende a demanda no seu limite. 
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Fotos 66 e 67– Entrada de energia e quadro de distribuição geral 
 
6.2 Iluminação 

A escola fez a substituição de algumas luminárias padrão tubular por bocais que não 
são apropriados para os ambientes. É recomendada a troca das lâmpadas para LED 
tubulares visando maior economia.  
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet para acesso do funcionários e alunos, é 
necessário apenas uma melhor organização dos cabos que estão expostos no 
laboratório de informática.   
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Não existe SPDA instalado pois foram retirados ao longo do tempo após muitas 
avarias, e não é necessário para estabelecimentos acima de 75KVA, de acordo com 
a NBR 5419/2001.  
 
6.5  Instalações Hidrossanitárias 

A escola é atendida é pela rede de água da Sanepar e conta com caixa d’água para 
armazenamento de 6.000l, que não é suficiente. O colégio é atendido por rede de 
esgoto, mas não está 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

Foram identificados elementos de prevenção de incêndio e pânico, como extintores, 
iluminação e sinalização de emergência. Há a necessidade de um projeto de PTPID 
e de eventuais adequações de acessibilidade para atender as exigências dos 
Bombeiros quanto as rotas de fuga. 
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7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 
NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 
NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 
NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 
NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 
e instalações. 
CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 
do Paraná 
NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 
SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 
 
 

Curitiba, 26 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Amanda Ávila Daros 
Engenheira Civil – CREA 109309/D-PR 

SSA PARANAEDUCAÇÃO 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL DOM ORIONE 

CURITIBA-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Curitiba – PR 

Responsável: Engenheira Civil Amanda Ávila Daros – CREA 109309/D-PR   
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1. INTRODUÇÃO 

 O relatório foi elaborado a partir da visita técnica realizada em 23 de setembro 

de 2022, no Colégio Estadual Dom Orione, este localizado no município de Curitiba-

PR. O qual sugere adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Dom Orione 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Jaime Veiga, 472 - Seminário, Curitiba - PR, 80310-570 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 6.271,00 m² 

Área total construída: 1.339,00 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Dom Orione 

 

Indicação Fiscal: 45084016 

 

• Zoneamento: ZR-1 – Zona Residencial 1 

• Coeficiente de aproveitamento: 1 

• Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

• Taxa de Ocupação Realizada: 56,3% 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% 

• Taxa de Permeabilidade Existente: 28,82% 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Imagem 01 – Implantação e planta 1° pavimento  

 

 



  

 
INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

 

 

 

BLOCO 01 

1 HALL 32,37 m² 

2 SUPERVISÃO 12,87 m² 

3 ARQUIVO MORTO 33,60 m² 

4 SANITÁRIOS PROFS. 3,95/3,95 m² 

5 SECRETÁRIO NILSON RIBAS 13,02 m² 

6 SECRETARIA 48,36 

7 DEPÓSITO 3,06 m² 

8 DEPÓSITO DE MATERIAL 5,74 m² 

9 DEPÓSITO DE MATERIAL 11,46 m² 

10 ALMOXARIFADO 24,80 m² 

11 SALA DE AULA 45,32 m² 

12 SALA DE AULA  45,31 m² 

8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
3 

7 

6 

5 

4 

2 

1 
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13 SALA DE AULA 45,32 m² 

14 SALA DE AULA  45,31 m² 

15 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 45,60 m² 

16 BIBLIOTECA 91,35 m² 

17 SALA DOS PROFESSORES 70,65 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 
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Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

BLOCO 02 PÁTIO 

18 DEPÓSITO DE MATERIAL 15,50 m² 

19 AUDITÓRIO 72,54 m² 

20 DEPÓSITO DE MATERIAL 1,50 m² 

21 COPA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS 16,14 m² 

22 SANITÁRIO FEMININO 27,12 m² 

23 DESPENSA MERENDA 10,72 m² 

24 DESPENSA 8,68 m² 

25 COZINHA 12,60 m² 

26 PÁTIO COBERTO 319,01 m² 

27 REFEITÓRIO 70,64 m² 

19 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

26 

28 29 
30 

31 

20 

32 

27 

18 
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28 I.S.P.C.D. 9,40 m² 

29 SANITÁRIO MASCULINO 9,40 m² 

30 CANTINA COMERCIAL 23,86 m² 

31 DEPÓSITO 24,99 m² 

32 DEPÓSITO 6,75 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 
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Imagem 03 – Planta baixa bloco 03 

 

 

BLOCO 02 SALAS DE AULA E QUADRA 

33 SALA DE AULA 49,70 m² 

34 SALA DE AULA 48,30 m² 

35 DIREÇÃO AUXILIAR 13,80 m² 

36 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 34,08 m² 

37 SALA DE AULA 50,41 m² 

38 SALA DE AULA 48,99 m² 

39 SALA DE AULA 50,41 m² 

40 SALA DE AULA 51,06 m² 
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50 
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41 
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41 SALA DE AULA 50,41 m² 

42 SALA DE AULA 50,41 m² 

43 SALA DE AULA 51,40 m² 

44 SALA DE AULA 12,51 m² 

45 SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 91,77 m² 

46 LABORATÓRIO ED. FÍSICA 66,74 m² 

47 DEPÓSITO MATERIAL ESPORTIVO 15,52 m² 

48 SANITÁRIO MASCULINO 15,62 m² 

49 SANITÁRIO FEMININO 15,62 m² 

50 QUADRA DESCOBERTA 60,00 m² 

51 QUADRA COBERTA 580,00 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 

 

OUTROS 

CASA DO PERMISSIONÁRIO 86,43 m² 

Tabela 04 – Demais ambientes e áreas 

 

4.1 Programa arquitetônico 

Bloco 01: secretaria, Sala Nilson Ribas, sala supervisão, arquivo morto, sala dos 

professores, laboratório de Informática, 4 salas de aula, depósitos, almoxarifado, 

instalações sanitárias; 

Bloco 02: auditório, cantina comercial, depósito de merenda, despensa, cozinha, 

refeitório, depósitos, almoxarifado, instalações sanitárias, pátio coberto, 10 salas de 

aula, laboratório de ciências, sala de educação física, depósito de material esportivo, 

quadra coberta, instalações sanitárias. 

Outros: estacionamento, casa do permissionário. 
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4.2 Áreas de expansão 

O Colégio Estadual Dom Orione não apresenta área útil para expansão e o mesmo já 

extrapola o coeficiente de aproveitamento permitido pelo zoneamento. 

 

5. OBJETIVO 

 O presente documento tem como objetivo apresentar um checkup da 

edificação, fornecendo assim a comunidade escolar um Relatório de Vistoria Técnico, 

capaz de evidenciar o estado de uso e conservação da instituição de ensino. Este 

levantamento se faz necessário para que se possa haver planejamento das devidas 

manutenções corretivas e preventivas.  

  

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 Informamos que anteriormente o colégio funcionava com o nome de CE Nilson 

Baptista Ribas - EFM, o qual possuía em torno de 100 alunos. Este colégio agora 

funciona com o nome de CE Dom Orione, que conta com mais de 900 alunos e mais 

de 40 entre funcionários e professores, dados levantados pela Diretora auxiliar 

Adriana Bruginski a qual acompanhou toda a visita pelo colégio. Devido a este 

aumento significativo, a equipe diretiva da escola precisou readequar alguns 

ambientes para atender a demanda do colégio. 

 Segue fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 

e algumas propostas para melhorias. 

 

6.1 Bloco 01 – pavimento superior 

 A edificação está dividida por blocos e possui 2 pavimentos. No bloco 01 no 

pavimento superior concentra o setor administrativo do colégio: escada de acesso a 

secretaria, hall, secretaria escolar, sala de direção, arquivo inativo, banheiro para 

funcionários e secretaria de documentação do antigo Colégio Nilson Baptista Ribas. 
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Fotos 01 e 02: Acesso à Secretaria – atendimento geral 

 

  

      Fotos 03 e 04: Acesso à secretaria – guichê para alunos e balcão de atendimento ao público 

 

Apesar do piso estar em nível, tanto nos corredores como no hall, a entrada 

para a secretaria não apresenta acesso seja em piso inclinado ou rampa. 

Sugestão de melhoria: Adequar de acordo com a NBR 9050-2020, com a 

execução de rampa de acesso para garantir segurança e acessibilidade às pessoas 

com deficiência ou que possuem mobilidade reduzida. 
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Foto 05: Secretaria do CE Nilson Baptista                          Foto 06: Sala da direção 

 

Sala da direção e sala da secretaria conta com pisos em tacos de madeira. 

As janelas têm grandes dimensões, salas bem ventiladas recém pintadas. 

Sugestão de melhoria: poderia ser estudado a troca de piso de madeira para 

cerâmico obtendo assim maior facilidade na manutenção e asseio. 

 

                          

Foto 07 e 08: Sanitários masculino e feminino 

 

Banheiro dos funcionários o qual atende os funcionários da secretaria e 

direção do bloco 1.  
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Foto 09, 10: corredor de acesso a Sala dos Professores e biblioteca 

 

 

 

Foto 11: Entrada para sala de professores e Biblioteca 

 

Ao final do corredor, em frente aos acessos da sala dos professores e 
biblioteca (foto 11), não há iluminação, tornando-se a entrada escura. A falta de 
janelas das salas para o corredor impede a ventilação cruzada, deixando o ambiente 
mais fechado. Isso é visto em todo pavimento superior. Pintura desgastada nas 
paredes. 

Sugestão de melhoria: Instalação de luminária tubular em LED ao final do 

corredor e instalação de janelas, basculantes de no mínimo 60cm de altura em todas 

as paredes das salas que estão para o corredor, permitindo assim a ventilação 
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cruzada, garantindo ideal conforto no ambiente. Execução de pintura nas paredes do 

corredor. 

           

Fotos 12, 13 e 14: Salas de aula do 1ª andar 
 

O piso do corredor e salas estão no mesmo nível, salas iluminadas, possui 

janelas em grandes dimensões, mas sem ventilação cruzada como já informado nas 

fotos anteriores. Piso em taco de madeira. 

 

Sugestão de melhoria: Troca de piso de madeira por piso cerâmico para 

melhor manutenção, e instalação de janelas para o corredor. 

 

   
Fotos 15, 16 e 17: Escada de acesso ao pavimento térreo 

 

O acesso para o térreo, por dentro das dependências do colégio, é feito 

exclusivamente por escada, a qual não possui corrimão. 

 

Sugestão de melhoria: Instalação de corrimão de acordo com a NBR 9050-

2020 na escada de acesso aos demais blocos. 
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6.2 Bloco 02  

 No térreo encontram-se o pátio, o refeitório, a cozinha e demais dependências 

e instalações sanitárias. 

 A cozinha não apresenta dimensões adequadas para o preparar e servir as 

refeições (fotos 18,19,20 e 21). A cozinha além de estar em desconformidade com as 

normas vigentes, está sendo utilizada como despensa (foto 22 e 23), onde são 

armazenadas parte da merenda. Devido o espaço extremamente reduzido o 

cozimento e armazenamento da merenda se torna inviável e insalubre. Alguns 

alimentos da merenda foram encontrados no palco do auditório devido à falta de local 

para o armazenamento.  

 O armazenamento, preparo de alimentos e limpeza de utensílios, de forma 

adequada são exigências da Vigilância Sanitária também no âmbito escolar. Para 

evitarmos a proliferação de agentes contaminantes de alimentos, devido à falta de 

ventilação entre outros fatores já apontados, vindo assim pôr em risco a saúde das 

pessoas, a regularização desta área se torna urgente. 

 

  

 

 

Fotos de 18, 19,20 e 21: Cozinha 
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Fotos de 22 e 23: Despensa 

 

A cozinha do colégio e suas áreas anexas apresentam dimensões 

insuficientes para atender as demandas de alimentação do colégio. O espaço de 

preparo dos alimentos é na mesma pia, a mesma utilizada tanto para a manipulação 

dos alimentos como para lavagem das louças. Não há coifa para ajudar na exaustão 

e controle de temperatura da cozinha e apresenta baixos níveis de iluminação.  

Sugestão de melhoria: É necessário fazer uma reforma total com ampliação 

da cozinha do colégio de forma a atender integralmente as normas e legislações 

relativas ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 24: Abrigo de gás 

 

A central de GLP está inativada, servindo apenas de depósito de botijão. 
Sugestão de melhoria: Regularização da central de gás conforme legislação 

vigente. 
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Fotos 25 e 26: Copa/lavanderia 

 

Foi demolido as louças sanitárias de um antigo banheiro e transformado em 

copa para refeição dos Agentes I e depósito/paneleiro da cozinha (foto 25). Outra parte 

deste ambiente se tornou lavanderia (foto:26). 

 

Sugestão de melhoria: Refazer tanto as instalações elétricas, evitando assim 

possíveis choques elétricos, bem como novas instalações hidrossanitárias mais 

adequado para o que está sendo proposto. 

 
 

Fotos 27 e 28: Sanitário feminino para alunas 
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Os sanitários das alunas possuem 4 cabines separados por divisória de 

granito. O banheiro qual proposto para ser acessível está interditado. O revestimento 

cerâmico está descolando das paredes, em algumas partes já não existem. 

 

Sugestão de melhoria: Troca de todo o revestimento cerâmico das paredes. 

Instalação de novo banheiro PCD com entrada individual que atenda a NBR 

9050/2020. 

   

 

Fotos 29 e 30: Sanitário feminino para alunas 

 

O colégio possui banheiro PCD o qual não se encontra dentro das normas 

exigidas. 

Sugestão de melhoria: Readequar o banheiro PCD conforme a NBR 

9050/2020. 
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Foto 31 e 32: Sanitário masculino para alunos 

 

Os sanitários masculinos para atendimento aos alunos do bloco 2 não está de 

acordo com o número de alunos. Pois possui somente 2 cabines. 

Sugestão de melhoria: Refazer todo o banheiro, demolir os 2 mictórios, retirar 

a parede que está dividindo as cabines, substituir por divisórias de granito, 

reposicionar pia e vasos sanitários. 

 
  

Foto 33 e 34: Sanitários Feminino e Masculino para alunos 

Os banheiros dos alunos do Bloco 02 receberam intervenção recentemente, 

os acessos dos mesmos são pelo corredor do bloco, próximo as salas. Ambos 

atendem a relação de pia com o número de peças sanitárias. 
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Foto 35 e 36: Pátio central descoberto/área de circulação 
 

O nível do piso do pátio com a área externa varia de 3 cm a 10 cm em todo o 

centro. Diversas lajotas encontram-se quebradas podendo ocasionar quedas dos 

alunos e funcionários do Colégio.  

Sugestão de melhoria: Refazer todo o piso do pátio descoberto. 

 

 

Foto 37 e 38: Lateral da escola 

 

A área lateral da escola possui palmeiras as quais ao longo do tempo foram 

crescendo levantando e quebrando as calçadas. 
 

Sugestão de melhoria: Refazer todo o piso nivelando com o piso do pátio 

coberto. 
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Fotos 39 e 40: Corredor de acesso as salas  

 

 

Fotos 41 e 42: Piso das salas  
 

          

Fotos 43 e 44: Sala de aula  
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As salas de aulas diferentemente do pavimento superior, contam com 

ventilação cruzada entre o corredor (foto 39). Apresentam desníveis inferiores a 3cm 

entre o piso da sala e corredor. 

 Algumas salas estão com o piso desgastados devido ao tempo de uso, os 

quais deverão ser trocados. As paredes necessitam nova pintura.  

 Foram construídas paredes para fechamento de salas, mas sem a retirada da 

porta de passagem (fotos 43 e 44). 

 

Sugestão de melhoria: Troca de piso cerâmico, repintura das paredes. 

Substituição das portas de passagem que estão para fora, por janelas, e reconstrução 

de paredes. 

 

 

6.3 Estacionamento  

  

  

Foto 45 e 46: Estacionamento 

 

Mesmo não sendo obrigatório, o Colégio possui estacionamento para 

funcionários. A entrada de pedestres que dá acesso a ele não possui acessibilidade.  

Sugestão de melhoria: executar rampa para acesso de todos os funcionários 

ao estacionamento. 
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6.4 Quadra  
  

Foto 47 e 48: área de circulação e acesso a quadra 

 

 

Foto 49 e 50: área de circulação de acesso a quadra 

 

Apesar da quadra ter rampa, não há acesso para a mesma. A calçada está 

quebrada e em alguns pontos desniveladas. Existe outra rampa (foto 49 e 50) que é 

utilizada para acesso também, executada em desacordo com as normas vigentes. 

Sugestão de melhorias: Novo piso para as calçadas, instalação de grelhas 

nas canaletas de concreto, execução de acesso até a rampa, executar corrimão e 

guarda corpo em toda a extensão das rampas de acordo com a NBR 9050/2020. 
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Foto 51 e 52: Rampa de acessibilidade para quadra 

 

 

 

Foto 53 e 54: Quadra poliesportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55 e 56: Quadra poliesportiva 
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Os pilares da quadra de esporte estão com o concreto desgastados, as calhas 

em algumas partes estão soltas ou corroídas. Parte das telhas estão danificadas. Há 

problemas de goteiras e alagamento da quadra, fazendo com que as atividades na 

sejam interrompidas nos dias de chuva. 

Sugestão de melhoria: Recapeamento do pilar de concreto da quadra, 

substituição de calhas, condutores e telhas danificadas. 

 

6.5 Telhado e beirais 

  

Foto 57 e 58: Telhado 

O telhado possui telhas quebradas, outras mal fixadas. Ninho de passarinhos 

é facilmente encontrado no beiral. Possui também patologia biológica (plantas). 

Sugestão de melhoria: Manutenção geral do telhado com a substituição de 

telhas quebradas e fixação das que estão soltas. Instalação de calhas em todo o bloco. 

Instalação de tela passarinheira. 

 6.6 Calçadas externas e muros 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 59 e 60: Calçada rua Jaime Veiga 
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Fotos 61 e 62: Calçada rua General Daltro Filho  
 

  

Fotos 63 e 64: Calçada rua São Leopoldo 

 

As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de Curitiba 

definido no decreto n° 1066/2006. Não existe piso podo-tátil em nenhum trecho do 

passeio.  

Em todas as esquinas não há acessibilidade de calçada. Tanto nas esquinas 

como em frente ao colégio, não existe faixa de pedestre. 

 
Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os 

padrões definidos no Decreto nº1066/2006. Fazer piso podo-tátil no passeio de acordo 

com a NBR 16537/2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação.  
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7. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui 
uma estrutura construída em sistema convencional de concreto armado, com 
fechamento em alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas 
de fibrocimento e beirais nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com 
telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado e alto. Há 
necessidade de acessibilidade em diversos ambientes, ligação de esgoto e 
redistribuição de água nos blocos nos blocos, e conforme especificado a seguir:  
 
7.1 Instalações Elétricas 
 

O padrão da entrada de energia do Colégio é para 150 A trifásico. Porém não 
foi feita a troca das instalações elétricas internas nos blocos, sendo necessária a 
readequação da rede elétrica em 200 A para comportar os novos equipamentos e a 
futura demanda do colégio e atendimento das novas normas, incluindo aterramento 
de toda a instalação. 
 
7.2 Iluminação 
 

A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim 
recomenda-se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior 
economia.  
 
7.3 Instalações Lógica 
 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 
conforme programas que estão vigentes. 
 
7.4 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
 

Atualmente existe raios na cobertura da quadra e da caixa d’água. Sendo 
assim, se faz necessário fazer o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio. 
 
7.5 Instalações Hidrossanitárias 
 

Não foi detectada a ligação da rede de esgoto interna do colégio na rede 
pública de coleta da Sanepar. Assim se faz necessário fazer a correta ligação do 
esgoto com a rede coletora. 
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7.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  
 

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização 
de emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 
exigências dos Bombeiros quanto as rotas de fuga. 
 
 
8. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5419/2015 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 5626/1998 Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos 

NBR 14931/2004 Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 16537/2016 Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de 
projetos e instalações 

Lei 11.095/2004 Código de obras de Curitiba 

Lei 11.596/2005 Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de 
calçadas 

CSCIP Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de 

bombeiro militar do Paraná 

NPT Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

RDC N° 216 
ANVISA 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Amanda Ávila Daros Gabriel Delestro N. Corrêa 

Engenheira Civil CREA 109.309/D-PR 

FUNDEPAR 

Arquiteto e Urbanista CAU – A161894-6 

Residente Técnico 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO PIRES MACHADO 

PONTA GROSSA/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Ponta Grossa – PR 

Responsável: Engenheira Civil Alana Marion De George Saciloto – CREA 

106.686/D-PR  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 

no Colégio Estadual Francisco Pires Machado, localizado no município de Ponta 

Grossa-PR, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2022, e apresentar sugestões de 

adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Francisco Pires MAchado 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Carajás - Cara-Cara, Ponta Grossa - PR, 84043-320 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 3.229,34 m² 

Área total construída: 2.857,32 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Francisco Pires Machado 

 

Indicação Fiscal: 14.4.39.71.0393.000 

 

 Zoneamento: ZR-2 – Zona Residencial 2 

 Coeficiente de aproveitamento: 0,88 

 Taxa de Ocupação Realizada: 50,45% 

 Taxa de Permeabilidade Existente: 25,94% 

 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

Imagem 01 – Implantação arquitetônica  
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Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01 (pav. Térreo) 

 

Imagem 02.1 – Planta baixa Bloco 01 (pav. Superior) 

 

3 

4 

9 
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BLOCO 01 

1 PÁTIO COBERTO 125,65 m² 

2 I.S. MASCULINO 17,87 m² 

3 I.S. P.P.D. 3,42 m² 

4 CANTINA 7,15 m² 

5 VESTIÁRIO 7,60 m² 

6 CIRCULAÇÃO COBERTA 8,95 m² 

7 D.M.L. 3,42 m² 

8 DESPENSA 11,68 m² 

9 DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS  3,42 m² 

10 PÁTIO DE SERVIÇOS 34,56 m² 

11 COZINHA 27,07 m² 

12 I.S. FEMININO 17,91 m² 

13 CIRCULAÇÃO 15,00 m² 

14 ESCADA 17,35 m² 

15 BICICLETÁRIO 35,02 m² 

16 SALA DE AULA 49,35 m² 

17 SALA DE AULA 49,35 m² 

18 SALA DE AULA 49,35 m² 

19 SALA DE AULA 49,35 m² 

20 CIRCULAÇÃO 24,12 m² 

21 I.S. FEMININO 11,98 m² 

22 I.S. P.P.D 3,40 m² 

23 CIRCULAÇÃO 21,75 m² 

24 ESCADA 17,35 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 (pavimento Térreo e Superior) 
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 Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02 (pav. Térreo) 

 

Imagem 03.1 – Planta baixa Bloco 02 (pav. Superior) 
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BLOCO 02 

1 SECRETARIA 28,81 m² 

2 I.S. FEMININO 2,02 m² 

3 I.S. MASCULINO 2,02 m² 

4 ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 19,40 m² 

5 CIRCULAÇÃO 21,67 m² 

6 COORDENAÇÃO 14,92 m² 

7 SALA DE PROFESSORES 36,57 m² 

8 ALMOXARIFADO 9,87 m² 

9 DIREÇÃO 18,10 m² 

10 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,22 m² 

11 LABORATÓRIO DE INF. 74,22 m² 

12 CIRCULAÇÃO 6,86 m² 

13 DEPÓSITOS 11,68 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 (pavimento Térreo e Superior) 
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 Imagem 04 – Planta baixa bloco 03 (pav. Térreo) 

 

Imagem 04.1 – Planta baixa bloco 03 (pav. Superior) 
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BLOCO 03 

1 SALA DE AULA 49,35 m² 

2 SALA DE AULA 49,35 m² 

3 SALA DE AULA 49,35 m² 

4 SALA DE AULA 49,35 m² 

5 SALA DE AULA 49,35 m² 

6 SALA DE AULA 49,35 m² 

7 SALA DE AULA 49,35 m² 

8 SALA DE AULA 49,35 m² 

9 CIRCULAÇÃO 87,76 m² 

10 I.S. FEMININO 11,85 m² 

11 I.S. P.P.D. 3,40 m² 

12 ESCADA 35,00 m² 

13 I.S. MASCULINO 11,85 m² 

14 I.S. P.P.D. 3,40 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 (pavimento Térreo e Superior) 
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Imagem 05 – Planta baixa bloco 04 (pav. Térreo) 

 

Imagem 05.1 – Planta baixa bloco 04.1 (pav. Superior) 
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BLOCO 04 

1 BIBLIOTECA 74,55 m² 

2 MULTIPLO USO 74,55 m² 

3 SALA DE AULA 49,35 m² 

4 SALA DE AULA 49,35 m² 

5 SALA DE AULA 49,35 m² 

6 SALA DE AULA 49,35 m² 

7 CIRCULAÇÃO 11,81 m² 

8 DEPÓSITOS 11,72 m² 

9 I.S. MASCULINO 11,81 m² 

10 SALA DE ED. FÍSICA 11,81 m² 

11 I.S. FEMININO 11,81 m² 
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Imagem 06 – Quadra poliesportiva 

 

Imagem 06.1 – Sala ambiente 
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OUTROS 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

– BLOCO 05 

375,00 m² 

SALA AMBIENTE 135,97 m² 

CIRCULAÇÃO COBERTA / 

PASSARELA – BLOCO 06 

135,97 m² 

Tabela 04 – Demais ambientes e áreas 

 

4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: pátio coberto, instalações sanitárias, cantina, cozinha, vestiários, 

depósitos, despensa, pátio de serviços, bicicletário, 4 salas de aula; 

Bloco 02: secretaria, instalações sanitárias, orientação pedagógica, coordenação, 

sala de professores, almoxarifado, direção, laboratório de ciências, laboratório de 

informática; 

Bloco 03: 8 salas de aula, instalações sanitárias 

Bloco 04: biblioteca, sala de múltiplo uso, depósitos, instalações sanitárias, sala de 

educação física, 4 salas de aula 

Outros: Quadra coberta, sala ambiente, rampas. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

O Colégio Estadual Francisco Pires Machado trata-se de uma UNV recém entregue. 

A comunidade escolar começou a fazer uso das instalações no início do ano letivo 

de 2022, sendo todos os ambientes novos e projetados para receber a instituição. 

No atual momento não constata-se a necessidade de expansão de ambientes, visto 

que o colégio possui 05 salas ociosas pela manhã. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

propostas para melhorias por Bloco. 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 é composto pelo refeitório, cozinha, cantina, pátio de serviços, depósitos, 

vestiários de funcionários e banheiros de alunos no piso térreo, e salas de aula e 

banheiros de alunos no piso superior. Todas as paredes receberam pastilha à meia 

altura, o que facilita a manutenção e limpeza dos ambientes. Nas áreas 

consideradas molhadas a cerâmica vai até o teto. A área dos ambientes atende bem 

a demanda da escola. 

Sugestão de melhoria: O acesso à cozinha só se dá pelo lado externo, onde não tem 

cobertura, o que dificulta a mobilidade em dias de chuva. Prever um toldo fixado na 

alvenaria do bloco até a porta da cozinha. 

 

Foto 01: Necessidade de cobertura para acesso à cozinha 
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Fotos 01.1 e 02: Refeitório e cozinha 

 

 

  
Fotos 03 e 04: Pátio de serviços e banheiro masculino 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

  
Fotos 05 e 06: Banheiros de funcionárias e professores 

 

Fotos 07 e 08: Corredor e sala de aula 
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Fotos 09 e 10: Salas de aula 

 

Fotos 09.1: Banheiro PCD. Necessidade de adequação à NBR 9050. 

 

Foto 10.1: Escadas para o pavimento superior. 
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Sugestão de melhorias: Nos banheiros acessíveis deverá ser previsto o atendimento 
à NBR 9050 quanto ao posicionamento correto das barras de apoio e a mudança do 
assento plástico sem furo frontal. 

 

 

5.2 Bloco 02 

 
O Bloco 02 engloba as áreas administrativas, como a secretaria, a sala da direção e 

de pedagogia, sala de professores, e sanitários de professores. No piso superior o 

bloco 02 contempla o laboratório de ciências e laboratório de informática 
 

 

 

Fotos 11 e 12: Sala da direção e Sala da pedagoga 

 

Fotos 13 e 14: Sala dos professores e Secretaria 
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Foto 15 e 16: Laboratório de ciências e laboratório de informática 

 

 Todas as salas de aula são bem iluminadas e bem ventiladas, os ambientes 
administrativos tem espaço suficiente para os atendimentos.  

 

5.3  Bloco 03 

 
 O Bloco 03 é um bloco de salas de aula, são 8 salas no total, sendo 4 no 

piso térreo, o qual possui também um complexo sanitário masculino e banheiro 

P.C.D., e 4 salas de aula no piso superior com um complexo sanitário feminino e 

banheiro P.C.D. A escada que liga os dois pavimentos possui corrimãos adequados 

à NBR 9050. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Fotos 17 e 18: Salas de aula 

 

 
Fotos 19 e 20: Salas de aula 

   

As salas de aula possuem bate carteira e pastilhas abaixo da altura do bate carteira. 

Algumas salas possuem o piso cerâmico e outras granitina, conforme especificação 

de projeto. Os quadros escolares são com chapa quadriculada verde. As paredes 

são pintadas de cor clara. 
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5.4  Bloco 04 

O Bloco 04 é composto por salas de aula, biblioteca, sala de multiplo uso, sala de 

educação física, depósitos e complexo sanitário. 

 

 
Foto 21 e 22: Biblioteca e sala de múltiplo uso 

 

A biblioteca é bem iluminada e bem ventilada, possui espaço suficiente para o 
atendimento da demanda.  

 

   
Fotos 23 e 24: Salas de aula do pavimento superior 
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5.5 Quadra Poliesportiva 

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva,e um pátio descoberto entre os 

blocos 01 e 03. 

 
Fotos 25 e 26: Quadra poliesportiva coberta, e pátio descoberto 

   
 

A quadra poliesportiva não possui alambrados ao redor somente uma tela que foi 

instalada na divisa com as janelas de salas de aula e biblioteca. 

Sugestão de melhoria: Instalar alambrados em torno da quadra coberta. 

 

5.6  Áreas externas  

Como a unidade do Colégio é nova, a sua área externa, assim como os demais 
ambientes internos, estão bem conservados e com boa aparência. 
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Fotos 27 e 28: bicicletário e rampa de entrada 
 

   
Fotos 29 e 30: Sala ambiente e passarela que liga os 4 blocos 

 
 

Toda a estrutura da escola é atendida pela NBR 9050, com devidas sinalizações e 
acessibilidade. O sistema de incêndio é atendido por hidrantes, iluminação de 
emergência e sinalização. A bomba de incêndio deverá receber uma manutenção 
pois após vistoria do corpo de bombeiros contatou-se uma falha na automatização 
do sistema. 
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Fotos 31: Central de gás GLP. 

 

A Central gás GLP possui capacidade para 2 P45, localizada na área lateral a 
cozinha onde também há espaço reservado para o armazenamento de lixo. 
 

   

 
Foto 32: Portão de acesso dos alunos 

 

Sugestão de melhoria: O portão de acesso dos alunos é feito de barras de ferro 
redondas, e que segundo a direção da escola seria melhor se fosse de chapa de aço 
fechada, para evitar contato externo indesejado com os alunos. 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma 
estrutura construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento 
em alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado de aço com telhas de barro e 
beirais em madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com telhas 
metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado e alto. 

Conforme já apontado no início do relatório, trata-se de uma construção nova, 
seu projeto atende à NBR 9050, porém os banheiros PCD estão em 
desconformidade em alguns itens, que devem ser regularizados.  
 

 

6.1 Instalações Elétricas 

Toda a instalação elétrica dos edifícios que compõe o Colégio são novas, com 
eletroduto flexível corrugado e cabo de cobre flexível. O padrão de entrada de 
energia instalado é de 200 A. 
 
 
6.2 Iluminação 

As lâmpadas de todas as luminárias são de LED. 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 
conforme programas que estão vigentes. 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

A construção contempla sistema SPDA em todos os blocos e quadra poliesportiva. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

As instalações hidrossanitárias são nova, em perfeito funcionamento e ligadas na 
rede de esgoto da Sanepar. 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, hidrantes, extintores, iluminação e 
sinalização de emergência, bem como projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 
Há necessidade de reparos na bomba de incêndio, constatado em vistoria do Corpo 
de Bombeiros para concessão do CLCB, pois segundo eles há falha na 
automatização do sistema. 
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7 NORMAS E LEIS 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro 

militar do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

 

 

 

 

 

Fundepar, 26 de setembro de 2022 

 

 

 

 

  

 

 

Alana M. De George Saciloto 

    Engenheira Civil CREA 106.686/D-PR 

SSA Paranaeducação 
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COLÉGIO ESTADUAL GELVIRA CORREA PACHECO  
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Objeto: Vistoria no colégio   

Proprietário: Estado do Paraná 

Localização: Curitiba – PR 
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Curitiba, 27 de setembro de 2022 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a vistoria técnica 

realizada em 23/09/2022 no Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco, localizado no 

município de Curitiba-PR e apresentar sugestões de adequações, visando a melhoria 

do espaço físico. 

 

 
Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Carmelina Cavassin, 385 - Barreirinha, Curitiba - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 3.840,00 m² 

Área total construída: 1.671,23 m²  
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

  
 

Figura 01 – Lotes do Colégio 

 

 O colégio ocupa 8 lotes e apresenta 03 matrículas: 

Matrícula 71845: lote 178, pertencente ao Estado do Paraná. 

Matrícula 25170: lote 179, pertencente a particular (Nilo Xavier Assunção). 

Matrícula 24816: lotes 180 a 185, pertencente ao Estado do Paraná. 

 Área total dos terrenos: 3.840,00m². 

 Área total de salas de aula: 529,16m². 
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Figura 02 – Vista aérea do Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco 

 

Considerando que o Colégio ocupa 8 lotes, foram fornecidas 8 Guias 
Amarelas pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Conforme informação contida nas 
Guias Amarelas de orientação para construção, o terreno do Colégio Estadual Gelvira 
Correa Pacheco é atingido por Projeto de Rua nos lotes 178 a 181 (04 lotes), sendo 
necessária consulta à Prefeitura de Curitiba para verificação da área atingida pelo 
referido projeto.  

Para o lote 185 há um alerta inserido em razão da ausência de informações 
relacionadas às instalações hidrossanitárias do imóvel, sendo necessária a 
regularização junto à Secretaria de Meio Ambiente – Departamento de Recursos 
Hídricos e Saneamento, comprovando a correta destinação dos resíduos. 

Os parâmetros urbanísticos são indicados na Tabela 1.  
Zoneamento: ZR2.1 – Zona Residencial 2. Uso Permissível a critério do CMU: 

Comunitário 2 – Ensino. 
A edificação existente não respeita as exigências quanto ao recuo frontal e 

taxa de permeabilidade. 
Conforme parâmetros da Portaria nº 80/2013 (USO COMUNITÁRIO2 – 

ENSINO), o colégio não atende aos seguintes itens: não apresenta área de 
estacionamento, canaleta de acumulação para embarque e desembarque de alunos 
e pátio de transporte escolar e possui passarelas e parte das edificações construídas 
no recuo. O colégio atende à área mínima de pátio coberto e pátio descoberto. Para 
pátio descoberto, o colégio deve possuir 2x a área das salas de aula (1058,32m²) e 
possui 1096,85m². Caso seja feita alguma ampliação no colégio, possivelmente não 
atenderá à área mínima de pátio descoberto exigida. 
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Dessa forma, para qualquer obra que contemple ampliação no Colégio, será 
necessária a consulta ao Conselho Municipal de Urbanismo para liberação dos 
parâmetros não atendidos. 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote padrão 12x36 m² 08 lotes de 12x36 

Coeficiente de Aprov. 1 (3.840,00m²) 0,43 (1.671,23m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% 43,52% (1.671,23 m²) 

Recuo frontal 5,00 m Não atendido 

Nº pavimentos 2 pavimentos 1 pavimento 

Taxa de permeabilidade 25% 16,07% (617,12 m²) 
Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZR2.1 

4. IMPLANTAÇÃO 

 

Figura 03 - Implantação arquitetônica  
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4.1. Programa arquitetônico 

A edificação apresenta um único bloco com: 12 salas de aula, secretaria, sala de 

pedagogia, depósito de alimentos, refeitório (pátio coberto), cozinha, despensa, pátio 

coberto, sanitário de funcionários masculino e feminino, sanitário P.c.D., sanitário de 

alunos masculino e feminino, 02 salas de recursos, laboratório de informática, 

biblioteca, almoxarifado/material didático, sala de professores, arquivo morto, diretoria 

e 02 depósitos. 

Casa do zelador 

Outros: quadra descoberta, passarelas. 

PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Nº AMBIENTE ÁREA (m²) 

BLOCO 01 

2 SECRETARIA 15,75 

2 SECRETARIA 16,01 

3 PEDAGOGIA 15,75 

4 DEPÓSITO DE ALIMENTOS 6,56 

20 CIRCULAÇÃO COBERTA 32,90 

19 SALA DE RECURSOS 21,61 

19 SALA DE RECURSOS 20,40 

1 SALA DE AULA 48,40 

1 SALA DE AULA 49,30 

20 CIRCULAÇÃO COBERTA 47,35 

18 BIBLIOTECA 48,70 

1 SALA DE AULA 47,10 

17 SALA DE INFORMÁTICA 48,30 

16 ALMOXARIFADO / MAT. DIDÁTICO 27,90 

6 COZINHA 17,70 

7 DESPENSA 6,71 

5 REFEITÓRIO / PÁTIO COBERTO 199,20 

8 I.S.M. FUNCIONÁRIOS 6,40 

9 I.S.F. FUNCIONÁRIOS 10,73 
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10 I.S. P.N.E. 2,93 

11 BWC MASCULINO 17,85 

4 DEPÓSITO 5,46 

5 PÁTIO COBERTO 70,77 

20 CIRCULAÇÃO COBERTA 31,24 

1 SALA DE AULA 48,40 

1 SALA DE AULA 47,98 

1 SALA DE AULA 48,00 

15 ARQUIVO 8,55 

14 DIRETORIA 9,00 

13 SALA DOS PROFESSORES 29,70 

12 BWC FEMININO 17,89 

20 CIRCULAÇÃO COBERTA 134,49 

1 SALA DE AULA 28,20 

1 SALA DE AULA 48,00 

1 SALA DE AULA 48,00 

1 SALA DE AULA 47,98 

1 SALA DE AULA 48,00 

1 SALA DE AULA 48,00 

4 DEPÓSITO 42,40 

4 DEPÓSITO 7,67 

OUTROS 

24 PASSARELA 42,75 

24 PASSARELA 64,25 

23 CASA DO ZELADOR 53,00 

22 QUADRA DESCOBERTA 250,86 

21 SALA AMBIENTE 48,40 

Tabela 02 – Ambientes e áreas 
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4.2.  Áreas de expansão 

Considerando que o colégio apresenta 12 salas de aula, o número de sanitários está 

adequado, porém, a quantidade de pias nos sanitários é insuficiente. Conforme 

verificação in loco, há necessidade de construção de Central GLP, ampliação da 

cozinha, adequando o espaço às normas da Vigilância Sanitária, e construção de 

laboratório de ciências. 

O colégio conta com uma área propícia para expansão no local onde hoje se encontra 

a sala ambiente, com 159,55m², uma área de expansão para execução de cobertura 

de quadra, com 224,05m² e uma área de expansão para cozinha e pátio coberto, com 

140,62m². A área para a quadra, foi considerada descontando-se os recuos, mas para 

viabilizar a cobertura com dimensão adequada (cobrindo o espaço total da quadra 

descoberta existente), seria necessário solicitar a liberação do Conselho Municipal de 

Urbanismo para utilização da área de recuo. 
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Figura 04 – Planta baixa – lateral direita do terreno  

 

 
 

Figura 05 – Planta baixa – lateral esquerda do terreno  
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

propostas para melhorias. 

 
5.1 Secretaria, Pedagogia e Depósito 

A secretaria e pedagogia apresentam forro em PVC, paredes em alvenaria, piso 

de tacos de madeira, porta de madeira e janelas metálicas. Portas e janelas estão em 

bom estado de conservação e funcionamento. O piso em madeira apresenta pontos 

de desgaste, naturais do tempo, os quais não comprometem seu desempenho. As 

paredes estão em bom estado e com pintura nova e não apresentam patologias 

visíveis. Instalações elétricas e lógica em bom estado e funcionando.   

O depósito está sendo utilizado para estocar a merenda escolar. O local 

carece de espaço, ventilação cruzada, iluminação suficiente e prateleiras adequadas 

para a finalidade. Possui forro em madeira em bom estado, paredes de alvenaria com 

pintura nova e piso em cerâmica em péssimo estado.  

Sugestão de melhoria: Melhorar a iluminação da secretaria e pedagogia, 

instalando uma quantidade maior de pontos no teto. O depósito utilizado para estocar 

a merenda escolar não é adequado por não ter dimensões, ventilação e iluminação 

suficientes e também por necessitar de uma reforma para se adequar ao uso, sendo 

assim, o local para estoque da merenda escolar deveria ser alterado. Como sugestão,   

o local onde hoje é o almoxarifado, poderia receber a merenda escolar, necessitando 

apenas da construção das prateleiras que acomodariam o estoque de alimentos.  

O acesso a esses ambientes não atende as normas vigentes de 

acessibilidade devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário adequar esse 

acesso de acordo com a norma. 
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Fotos 01, 02 e 03: Secretaria e depósito 

 

 

 
Fotos 04 Depósito 

 

 

 

5.2 Direção, Sala Dos Professores e Arquivo 

Acabamento do forro das salas em PVC, paredes em alvenaria, piso cerâmico na 

sala da direção e dos professores e na sala de arquivo de taco de madeira, portas de 

madeira e janelas metálicas. Portas e janelas estão em bom estado de conservação 
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e funcionamento. Os pisos de cerâmica e madeira estão em bom estado de 

conservação. As paredes estão em bom estado e com pintura nova e não apresentam 

patologias visíveis. Instalações elétricas e lógica em bom estado e funcionando. 

Sugestão de melhoria: O acesso a esse conjunto de salas não atende as normas 

vigentes de acessibilidade devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário 

adequar esse acesso de acordo com a norma. 

  
Fotos 05 e 06: Direção 

 

  
Fotos 07 e 08: Sala dos professores 

 

 

  
Fotos 09 e 10: Arquivo 
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5.3  Sala de recursos  

O colégio conta com duas salas de recursos. Este local era uma sala de aula e 

para se adaptar à atual finalidade, a antiga sala de aula foi dividida em duas por 

divisórias de madeira. As atuais salas possuem paredes em alvenaria e madeira com 

pintura nova, forro em madeira em bom estado de conservação e pintura nova, piso 

em cerâmica em bom estado, portas em madeira e janelas metálicas em bom estado 

de conservação. As duas salas possuem boa iluminação, instalações elétricas e de 

lógica funcionando. 

Sugestão de melhoria: O acesso a essas salas não atende as normas vigentes de 

acessibilidade devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário adequar esse 

acesso de acordo com a norma. 

 

   
Fotos 11,12 e 13: Salas de Recursos 

 

5.4  Laboratório de informática e Biblioteca.  

A instituição de ensino conta com um laboratório de informática e uma biblioteca. 

As atuais salas possuem paredes em alvenaria com pintura em bom estado, forro em 

PVC em bom estado de conservação, piso em tacos de madeira em bom estado, 

portas em madeira e janelas metálicas, também, em bom estado de conservação. As 

duas salas possuem boa iluminação, instalações elétricas e de lógica funcionando e 

ventilação cruzada. 
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Sugestão de melhoria: O acesso a essas salas não atende as normas de 

acessibilidade devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário adequar esse 

acesso de acordo com a norma vigente. 

  
Fotos 14 e 15: Laboratório de informática 

 

5.5  Salas de aula. 

O colégio conta com 12 salas de aula. Algumas salas possuem paredes em 

alvenaria com pintura, forro em PVC, piso cerâmico, portas em madeira e janelas 

metálicas, em bom estado de conservação e outras que se diferenciam apenas no 

piso e forro em madeira, que também estão em bom estado de conservação. As salas 

possuem instalação de rede elétrica e lógica, mas, segundo relato do diretor, a rede 

de lógica não está funcionando. As salas de aula possuem ventilação cruzada, mas 

baixa iluminação devido à utilização de lâmpadas de baixa potência.  

Sugestão de melhoria: O acesso a essas salas não atende as normas de 

acessibilidade devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário adequar esse 

acesso de acordo com a norma vigente. No caso da iluminação insuficiente, 

recomenda-se a instalação de luminárias em quantidade e potência necessárias ao 

tamanho de cada sala. 

  
Fotos 16 e 17: Salas de aula 
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5.6  Almoxarifado.  

Este local era antes uma sala de aula que atualmente serve para acomodar 

pertences do colégio e um freezer de alimentos. O local possui paredes em alvenaria 

com pintura necessitando de reparos, forro em madeira em péssimo estado, 

apresentando ondulações e infestação de cupins, piso em tacos de madeira em bom 

estado, portas em madeira e janelas metálicas, também, em bom estado de 

conservação. A rede de lógica funcionando. A sala possui boa iluminação, elétrica e 

ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Este local poderia ser utilizado por uma futura ampliação 

da cozinha, pois está ao lado da mesma e tem espaço suficiente. O almoxarifado 

poderia permanecer no mesmo local, mas com espaço reduzido e mesmo assim seria 

suficiente para o uso proposto. 

  
Fotos 18 e 19: Almoxarifado 

 

5.7  Cozinha e cantina.  

O local possui paredes em alvenaria revestida com cerâmica em péssimo estado 

necessitando de reparos, forro em PVC apresentando ondulações, piso cerâmico em 

bom estado, portas em madeira e janelas metálicas com telas, também, em bom 

estado de conservação. A cozinha do colégio e suas áreas anexas apresentam 

dimensões insuficientes para atender as demandas de alimentação do colégio e o 

fluxo de pessoas. Não há espaço suficiente destinado ao preparo de alimentos e uma 

das cubas está caindo da bancada, comprometendo sua utilização. Há cruzamento 
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de fluxos, pois não há separação entre área de preparo de alimentos (limpo) e área 

de higienização de utensílios (sujo). Não há coifa para ajudar na exaustão e controle 

de temperatura e o botijão de gás é mantido próximo ao fogão e dentro da cozinha, o 

que não é mais permitido e gera grande perigo aos funcionários do local. Também 

não há vestiário exclusivo para uso dos profissionais da cozinha, conforme exigência 

da Vigilância Sanitária. É necessário fazer uma reforma total com ampliação da 

cozinha do colégio de forma a atender integralmente as normas e legislações relativas 

ao tema. A área de expansão 01 poderia ser usada para esse fim.  

Sugestão de melhoria: É necessário fazer uma ampliação da cozinha no colégio 

de forma a atender integralmente as normas e legislações relativas ao tema. É 

necessário construir uma central de gás atendendo as normas vigentes para retirar o 

botijão de gás de dentro da cozinha e trazer segurança aos usuários e instalar um 

exaustor. O local para ampliação da cozinha seria, como sugestão, seria o pátio 

coberto. Também é necessário contemplar na ampliação um Depósito de Material de 

Limpeza (DML com tanque). 

  
Fotos 20 e 21: Cozinha/cantina 
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Fotos 22 e 23: Cozinha/cantina 

  
Fotos 24 e 25: Cozinha/cantina 

 

 

5.8 Sanitários dos professores.  

Existe um sanitário masculino e um feminino destinado ao uso dos professores. 

Os dois sanitários contam, cada um, com duas bacias sanitárias e um lavatório. 

Paredes com revestimento cerâmico até meia altura e pintura necessitando de 

reparos. Piso em revestimento cerâmico em bom estado de conservação. Forro em 

PVC necessitando de reparos. Os sanitários existentes atendem à demanda, 

necessitando apenas adequar o número de lavatórios. 

Sugestão de melhoria: Instalar um lavatório a mais em cada sanitário para atender 

as normas vigentes. O acesso aos sanitários não atende às normas de acessibilidade 

devido ao desnível na porta de entrada. Seria necessário adequar esse acesso de 

acordo com a norma vigente.  
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Fotos 26 e 27: Sanitário professores masculino 

  
Fotos 28 e 29: Sanitário professores feminino 

 

 

5.9 Sanitários dos alunos.  

O colégio conta com um sanitário masculino e um feminino destinado aos alunos. 

O sanitário masculino conta com paredes com revestimento cerâmico até meia altura 

e pintura em bom estado de conservação. Piso em revestimento cerâmico em bom 

estado de conservação. Forro em PVC necessitando de reparos. Além disso, os 

sanitários dispõem de quatro mictórios sem divisórias e quatro bacias sanitárias em 
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cabines individuais e apenas um lavatório, todos funcionando. As portas e fechaduras 

das cabines estão em péssimo estado de conservação e necessitam de reparos. 

O sanitário feminino conta com paredes com revestimento cerâmico até meia 

altura e pintura em bom estado de conservação. Piso em revestimento cerâmico em 

bom estado de conservação. Forro de PVC em bom estado. Os sanitários dispõem de 

seis bacias sanitárias em cabines individuais e uma bancada com quatro lavatórios 

onde apenas dois possuem torneiras. Algumas portas internas necessitam ser 

trocadas, assim como as fechaduras. 

Sugestão de melhoria: O sanitário masculino necessita de divisórias para os 

mictórios, de um número maior de lavatórios para atender à demanda (mais três, 

totalizando 4), de reparos ou substituição total do forro e também de reparos nas 

portas e fechaduras das cabines sanitárias. 

 O sanitário feminino necessita de um número maior de lavatórios, no caso 2, e da 

instalação de mais 4 torneiras e de uma revisão ou substituição das portas e 

fechaduras das cabines.    

    
Fotos 30, 31 e 32: Sanitário alunos masculino 
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Fotos 33 e 34: Sanitário alunos feminino 

 

    
Fotos 35, 36 e 37: Sanitário alunos feminino 

 

 

 

5.10 Sanitário PCD.  

O colégio conta com um sanitário destinado a pessoas com deficiência, o qual não 

possui as dimensões mínimas e, também, acessórios necessários para fornecer às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a utilização com segurança e 

autonomia. O local conta com parede em alvenaria com revestimento cerâmico a meia 

altura e pintura em bom estado, piso com revestimento cerâmico e forro de PVC em 

bom estado. As barras metálicas de apoio estão enferrujadas e diferem do 

estabelecido em norma.  

Sugestão de melhoria: Como o sanitário existente está irregular, não atendendo a 

norma vigente, desde suas dimensões até os acessórios, o mesmo necessita de uma 
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ampliação e posteriormente de uma reforma geral, considerando a instalação dos 

aparelhos sanitários e acessórios para adequação à norma vigente. 

 

    
Fotos 38 e 39: Sanitário PCD 

 

5.11 Pátio coberto/Refeitório.  

 

O pátio coberto existente, que também é utilizado como refeitório, possui forro 

em PVC e apresenta ondulações e pontos que necessitam de reparos, piso em 

granitina em bom estado de conservação. As mesas e cadeiras estão em bom 

estado, mas são insuficientes para atender a quantidade de alunos. A iluminação 

do local é inadequada, pois as lâmpadas utilizadas são de baixa potência. O 

bebedouro localizado junto ao refeitório é de alvenaria revestido em cerâmica.   

Sugestão de melhoria: Adequar o número de mesas e cadeiras as 

necessidades do colégio. Melhorar a iluminação com a instalação de lâmpadas mais 

potentes, substituição do forro em PVC. 
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Fotos 40 e 41: Pátio coberto/ Refeitório 

 

  
Fotos 42 e 43: Pátio coberto/ Refeitório – Forro danificado e bebedouro fora do padrão 

 

5.12 Quadra Poliesportiva 

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva descoberta com piso em 

concreto, cercada por alambrado e postes de iluminação. O piso e o alambrado 

encontram-se em boas condições, mas a iluminação necessita de reparos devido a 

falta de luminárias ou de não funcionamento.  

Sugestão de melhoria: Instalar novas luminárias e protegê-las com grades para 

evitar impactos causados pelo uso da quadra. Verificar junto à Secretaria de 

Urbanismo de Curitiba a possibilidade da liberação de construção da cobertura no 

recuo, sendo que a quadra está bem próxima às divisas. 

  
Fotos 44 e 45: Quadra poliesportiva 
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Fotos 46 e 47: Quadra poliesportiva – iluminação e fechamento 

 

 

5.13 Laboratório de Ciências 

 

O colégio não possui laboratório de Ciências.  
 

Sugestão de melhoria: Ampliação do Colégio contemplando um laboratório de 

Ciências com bancadas, capela, lava-olhos, cubas e instalação de gás. 

 

5.14 Áreas externas 

  

O colégio possui calçadas externas em bom estado de conservação com pontos 
específicos que necessitam de reparos, como a região do estacionamento e o piso 
externo ao lado da entrada da biblioteca. As áreas externas carecem de 
acessibilidade.  

A rampa de acesso à escola e também a rampa de acesso à quadra poliesportiva 
não atendem as normas vigente e precisam ser adequadas.  

 

Sugestão de melhoria: Adequar os acessos atendendo a acessibilidade entre as 

áreas internas, como salas, laboratórios e sanitários, com as áreas externas. Adequar 

a rampa de acesso a quadra às normas vigentes. Reparar pontos do piso que 

apresentam rachaduras ou fissuras. 

Não há sinalização com piso tátil no Colégio. 
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Fotos 48 e 49: Rampa de acesso a quadra e desníveis no pátio externo 

 

 
5.15 Passeio e muros 

As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de Curitiba definido 

no decreto n° 1066/2006. Não existe piso podotátil em nenhum trecho do passeio. Os 

muros de alvenaria no perímetro do colégio estão em bom estado de conservação 

necessitando apenas de reparos na pintura na rua Gustavo Barroso. Sobre os muros 

de perímetro existem alambrados em bom estado de conservação com pontos nas 

ruas Gustavo barroso, em frente à casa do zelador até a divisa com o terreno vizinho, 

e na rua Tenente-Coronel M. de Aragão, próximo á secretaria, que necessitam de 

substituição. 

O acesso ao colégio pelos alunos na rua Tenente-Coronel M. de Aragão (acesso 

à quadra) é feito por uma rampa que foi construída irregularmente no passeio, fora do 

limite do terreno, e se encontra fora dos padrões de acessibilidade.    

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 

definidos no Decreto nº1066/2006. Fazer piso podotátil no passeio de acordo com a 

NBR 16537/2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação. Demolir a rampa no acesso do colégio e construir 

um novo acesso dentro dos limites do terreno.  

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

  
Fotos 50 e 51: Rampa no acesso dos alunos 

 

  
Fotos 52 e 53: Passeio inexistente e fora de norma 

 

 

  
Fotos 54 e 55: Alambrado sobre muro 

 

 

5.16 Coberturas e beirais 

A cobertura do colégio encontra-se em ótimas condições e sem apresentar telhas 

quebradas ou goteiras. A cobertura é de telhas de fibrocimento na cobertura dos 

blocos e metálica na passarela de acesso à quadra. Os beirais são em madeira e PVC 

e encontram-se em ótimas condições.  

Conforme relato do diretor, o madeiramento do telhado apresenta cupins. 
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Fotos 56: Cobertura 

 

  
Fotos 57 e 58: Beirais 
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6. INFRAESTRUTURA 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, estrutura do telhado em madeira com telhas de fibrocimento e telha metálica 
na passarela e beirais em PVC e madeira. Todo o terreno possui muro fechado, com 
alambrado na parte superior.  

O colégio conta com rede de esgoto e pluvial ligadas na rede da Sanepar.  

 

6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de entrada de energia é de 200 A. Os quadros de distribuição de 
iluminação e tomadas estão localizados na sala da direção. Foi verificado nos quadros 
de distribuição internos, disjuntores presos com fita para não desarmarem, gerando 
grande perigo ao colégio. Cabe verificar se a rede atende à demanda atual e se está 
de acordo com as recomendações da NBR 5410/2005.  

 

   
Fotos 59, 60 e 61: Entrada de energia e quadros de distribuição 

 
 
6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio é em LED, mas possuem uma potência 
muito baixa para o uso tanto nos ambientes internos como externos. A iluminação da 
quadra necessita de reparos nas luminárias existentes ou troca das mesmas. Os 
pátios externos descobertos necessitam de iluminação. 
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6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, mas 
conforme relato do diretor algumas salas de aula não estão com acesso à internet 
para usar os educatrons. 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

O colégio não conta com sistema SPDA. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

A escola é atendida pela rede de água da Sanepar e conta com 03 caixas d’água 
para armazenamento de 1.000L cada. O colégio também é atendido por rede de 
esgoto. Foi instalada recentemente uma caixa de gordura na saída do esgoto da 
cozinha.  

Para o lote 185, conforme parâmetros urbanísticos (figura 1) há um alerta inserido 
em razão da ausência de informações relacionadas às instalações hidrossanitárias do 
imóvel, sendo necessária a regularização junto à Secretaria de Meio Ambiente – 
Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, comprovando a correta 
destinação dos resíduos. 
 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

Em alguns locais não foram identificados elementos de prevenção de incêndio e 
pânico, como extintores, iluminação e sinalização de emergência. Há a necessidade 
de um projeto de PTPID e de eventuais adequações de acessibilidade para atender 
as exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga. 
 

 
 

 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 
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NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

Lei 11.095/2004 – Código de obras de Curitiba. 

Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de 

calçadas 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

 

 

 

 
 
 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2022. 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL HERÁCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO  

COLOMBO - PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio 
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
Localização: Curitiba – PR 
Responsável: Eng. Civil Dayelle Karine Fróis – CREA 108629/D-PR 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 
realizada em 07/10/2022 no Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto 
localizado no município de Colombo - PR e apresentar sugestões de adequações 
visando a melhoria do espaço físico. 

 

 
Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Luís Sebastião Baldo, 367, Maracanã, Colombo - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 8.556,00 m² 

Área total construída: 3.160,17 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Figura 02 – Vista aérea do Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto 

 

Conforme informação contida na guia amarela de consulta para construir fornecida 
pela Prefeitura Municipal de Colombo, o terreno do colégio é atingido pela Zona de 
Uso Diversificado 3 (ZUD) cujos parâmetros urbanísticos são indicados na tabela 01. 
A edificação não respeita as exigências quanto ao número de vagas de 
estacionamento, os demais itens são atendidos. 

 
PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote mínimo 360,00 m² 8.556,00 m² 

Testada mínima 12,00 m 93,00 m 

Coeficiente de Aprov. 1,00 0,37 

Taxa de Ocupação 50,00% 36,94% 

Recuo frontal 5,00 m Atendido 

Recuo posterior 1,50 m Atendido 

Taxa de permeabilidade 25,00 % 47,58% 

Estacionamento  64 (1 vaga p/ 50m² const.) 19 vagas 

Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZUD 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
Figura 03 - Implantação arquitetônica  
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Figura 04 – Bloco 01  

 

 

Figura 05 – Bloco 02 

 

 

Figura 06 – Bloco 03 
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Figura 07 – Bloco 04 

 

 

Figura 08 – Bloco 05 

 

 
Figura 09 – Bloco 06 
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Figura 10 – Quadra coberta 

 

4.1 Programa arquitetônico 

Bloco 01: Secretaria, orientação, direção, apoio pedagógico, sala dos professores, 
arquivo, almoxarifado, biblioteca, sala de recursos e instalações sanitárias; 

Bloco 02: sala de múltiplo uso, laboratório de ciências, laboratório de informática e 
administrativo; 

Bloco 03: Cozinha, refeitório, despensa, depósito, instalação sanitária e área de 
serviço; 

Bloco 04: Salas de aula, instalações sanitárias e depósito de freezers; 

Bloco 05: Salas de aula, instalações sanitárias, depósito e DML; 

Bloco 06: Depósitos; 

Outros: Quadra coberta, quadra descoberta, passarela, estacionamento e casa do 
zelador. 
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PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Nº AMBIENTE ÁREA (m²) 

BLOCO 01 

1 SALA DOS PROFESSORES 39,62 

2 ISM FUNCIONÁRIOS 2,15 

3 ISF FUNCIONÁRIOS 2,15 

4 CIRCULAÇÃO 3,36 

5 ALMOXARIFADO 6,83 

6 ARQUIVO 6,83 

7 CIRCULAÇÃO 13,53 

8 APOIO PEDAGÓGICO 12,08 

9 DIREÇÃO 12,08 

10 SECRETARIA 24,50 

11 CIRCULAÇÃO 12,76 

12 ORIENTAÇÃO 12,08 

13 BIBLIOTECA 63,25 

14 SALA DE RECURSOS 11,32 

15 CIRCULAÇÃO COBERTA 58,72 

16  CIRCULAÇÃO COBERTA 29,62 

BLOCO 02 

17 ADMINISTRATIVO 19,49 

18 CIRCULAÇÃO 4,49 

19 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 50,40 

20 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,90 

21 SALTA DE MÚLTIPLO USO 74,90 

22 CIRCULAÇÃO COBERTA 58,72 

23 CIRCULAÇÃO COBERTA 29,62 

BLOCO 03 

24 CIRCULAÇÃO COBERTA 58,72 

25 DESPENSA 12,08 

26 DEPÓSITO 2,12 

27 CIRCULAÇÃO 2,89 

28 IS FUNCIONÁRIOS 3,57 

29 CIRCULAÇÃO 2,89 
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30 COZINHA 24,50 

31 REFEITÓRIO 100,10 

32 ÁREA DE SERVIÇO 50,06 

BLOCO 04 

34 SALA DE AULA 49,70 

35 SALA DE AULA 49,70 

36 SALA DE AULA 49,70 

37 ISM ALUNOS 21,08 

38 ISF ALUNOS 21,08 

39 DEPÓSITO 2,89 

40 IS PCD 2,89 

41 SALA DE AULA 49,70 

42 SALA DE AULA 49,70 

43 SALA DE AULA 49,70 

44 SALA DE AULA 49,70 

45 CIRCULAÇÃO COBERTA 77,77 

46 CIRCULAÇÃO COBERTA 78,64 

BLOCO 05 

47 SALA DE AULA 49,70 

48 SALA DE AULA 49,70 

49 SALA DE AULA 49,70 

50 ISM ALUNOS 21,08 

51 ISF ALUNOS 21,08 

52 DML 2,89 

53 DEPÓSITO 2,89 

54 SALA DE AULA 49,70 

55 SALA DE AULA 49,70 

56 SALA DE AULA 49,70 

57 SALA DE AULA 49,70 

58 CIRCULAÇÃO COBERTA 77,77 

59 CIRCULAÇÃO COBERTA 78,64 

BLOCO 06 

60 DEPÓSITO 46,61 

61 DEPÓSITO 46,61 
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 OUTROS  

33 PASSARELA 282,43 

62 CASA DO ZELADOR 39,69 

63 QUADRA COBERTA 722,98 

64 QUADRA DESCOBERTA 327,76 

65 ESTACIONAMENTO 434,73 

66 ÁREAS DE EXPANSÃO 154,90 

67 ÁREAS DE EXPANSÃO 215,00 

68 ÁREAS DE EXPANSÃO 71,00 

69 ÁREAS DE EXPANSÃO 71,00 

70 ÁREAS DE EXPANSÃO 71,00 

Tabela 02 – Ambientes e áreas 

 

4.2 Áreas de expansão 

O colégio conta com seis possíveis áreas de expansão conforme exposto na figura 03 
e tabela 02. Ao projetar a ampliação deve-se respeitar os parâmetros indicados na 
guia amarela (tabela 01). 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias. 

 

5.1 Bloco 01 

O bloco 01 concentra as atividades administrativas, sala dos professores e biblioteca. 
A estrutura geral do bloco está em bom estado de conservação e os ambientes contam 
com boa iluminação e ventilação. O acesso ao bloco é realizado através de uma 
circulação coberta e existe um desnível de aproximadamente 2cm entre o bloco e a 
circulação. Não existe desnível entre os ambientes internamente. O uso de alguns 
recintos sofreu alterações ao longo dos anos. Na biblioteca foi colocada uma divisória 
para criação de uma sala da recursos. O acesso ao guichê da secretaria se faz por 
uma área externa e é independente da entrada dos alunos. O bloco conta com dois 
sanitários para atender os funcionários e professores. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

          

       Figuras 11 e 12 – Atendimento secretaria e Circulação coberta. 

          

Figuras 13 e 14 – Biblioteca e Sala de recursos 
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Figuras 15 e 16 – Secretaria e arquivo. 

          

Figuras 17 e 18 – Direção e Apoio pedagógico. 
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Figuras 19 – Fachada bloco 01. 

 

Recomendações: Para solucionar os desníveis existentes fazer um piso inclinado nos 
acessos (inclinação máxima 50%). 

 

5.2 Bloco 02 

O bloco 02 reúne os laboratórios de informática, de ciências, administrativo e sala de 
múltiplo uso. A estrutura geral do bloco está em bom estado de conservação e os 
ambientes contam com boa iluminação e ventilação. O acesso ao bloco é realizado 
por meio da circulação coberta e para eliminar o desnível existente entre os ambientes 
e a circulação foram construídos pisos inclinados. O laboratório de informática foi 
alterado para construção de uma sala administrativa com uso de divisórias.  

 

          

Figuras 20 e 21 – Circulação coberta e Fachada. 
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Figuras 22 e 23 – Laboratório de informática e Administrativo. 

          

Figuras 24 e 25 – Laboratório de Ciências. 

 

5.3 Bloco 03 

O bloco 03 abrange a área da cozinha, refeitório, despensa, depósito, sanitário e área 
de serviço. A estrutura geral do bloco está em bom estado de conservação e os 
ambientes contam com boa iluminação e ventilação. O acesso ao refeitório é feito por 
uma circulação coberta e não há desnível. A entrada da cozinha e demais ambientes 
é pela área de serviço e neste acesso há um desnível de aproximadamente 2cm. Não 
existe desnível entre os ambientes internamente. A despensa conta com prateleiras e 
freezers, possui tela mosquiteiro nas janelas e na porta. A cozinha possui bancadas 
em granito não polido, tem um guichê de acesso ao refeitório e possui tela mosquiteiro 
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na janela. O sanitário também está sendo utilizado como depósito. A central de gás 
fica na área serviço. 

 

           

Figuras 26 e 27 – Circulação coberta e refeitório. 

           

Figuras 28 e 29 – Acesso cozinha e Despensa. 
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Figuras 30 e 31 – Cozinha. 

          

Figuras 32 e 33 – Sanitário. 
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Figuras 34 – Central de GLP. 

 

Recomendações: Para solucionar o desnível existente fazer um piso inclinado no 
acesso da cozinha e demais dependências (inclinação máxima 50%). Na despensa 
construir prateleiras de concreto e revestir todas as prateleiras com granito liso. Retirar 
os freezers da despensa para evitar contaminação. Na cozinha substituir as bancadas 
existentes por granito polido ou inox. Na porta de entrada no acesso da cozinha 
instalar mecanismo de fechamento automático. Retirar os materiais armazenados no 
sanitário e substituir a porta. Há a necessidade de ampliação do bloco para 
armazenamento dos freezers e mais áreas de depósitos/ despensa. 

 

5.4 Bloco 04 

O bloco 04 possui sete salas de aula, instalações sanitárias e depósito de freezers. A 
estrutura geral do bloco está em bom estado de conservação e os ambientes contam 
com boa iluminação e ventilação. Nas salas de aula e sanitários para eliminar o 
desnível existente entre os ambientes e a circulação foram construídos pisos 
inclinados. O bloco possui um sanitário feminino, um masculino e um PCD. O sanitário 
feminino possui seis vasos sanitários e uma pia com três cubas e o sanitário masculino 
possui quatro vasos sanitários, uma pia com três cubas e mictório. Os sanitários 
necessitam de reparos. O sanitário PCD possui um vaso sanitário e um lavatório e 
não atende a NBR 9050/2020. 
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Figuras 35 e 36 – Sanitário feminino. 

         ] 

Figuras 37 e 38 – Sanitário masculino. 
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Figuras 39 e 40 – Sanitário PCD e Entrada sanitários. 

          

Figuras 41 e 42 – Circulação Coberta. 

 

Recomendações: No sanitário feminino substituir as portas e o espelho e promover a 
manutenção nos vasos sanitários. No sanitário masculino substituir as portas, o 
espelho, os mictórios por mictórios de uso individual e promover a manutenção dos 
vasos sanitários. Sugere-se a substituição dos revestimentos cerâmicos das paredes 
por cores claras para melhorar a iluminação dos ambientes. Adequar o sanitário PCD 
a NBR 9050/2020. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

5.5 Bloco 05 

O bloco 05 é semelhante ao bloco 04, com sete salas de aula, instalações sanitárias, 
depósito e DML. Os ambientes contam com boa iluminação e ventilação. As salas de 
aula estão em bom estado de conservação, somente na última sala do lado esquerdo 
o piso está com trincas. Os sanitários estão desativados e sendo utilizados como 
depósitos. O acesso ao bloco é realizado por meio da circulação coberta. Nas salas 
de aula, sanitário, DML e depósito para eliminar o desnível existente entre os 
ambientes e a circulação foram construídos pisos inclinados. 

 

          

Figuras 43 e 44 – Sanitário feminino e masculino desativados. 

 

Figuras 45 – DML. 
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Figuras 46 e 47 – Sala de aula. 

 

Figuras 48 – Piso da sala de aula. 
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Figuras 49 e 50 – Circulação coberta. 

 

Recomendações: Reformar e reativar os sanitários feminino e masculino para adequar 
o número de sanitários por aluno conforme Resolução SESA n. 107/2018. Reparar o 
piso da sala de aula. 

 

5.6 Bloco 06 

O bloco 06 está sendo utilizado como depósitos devido a um incêndio que ocorreu no 
local não permitindo o seu uso para atividades pedagógicas. O local já abrigou a sala 
de recursos e sala do grêmio estudantil. A estrutura geral do bloco está em mau estado 
de conservação. 
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Figuras 51 e 52 – Bloco 06. 

 

Recomendações: demolir a estrutura existente e reconstruir os ambientes em 
alvenaria. 

 

5.7 Área esportiva 

A área esportiva é composta por uma quadra poliesportiva descoberta e uma quadra 
poliesportiva coberta. Ambos os ambientes apresentam um bom estado de 
conservação. A quadra descoberta tem fechamento parcial em alambrado. A quadra 
poliesportiva coberta possui a estrutura de concreto, cobertura com telhas metálicas 
e fechamento em alambrado. 

 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

          

Figuras 53 e 54 – Quadra poliesportiva descoberta e coberta. 

 

Recomendação: construir passarela coberta para acesso a quadra poliesportiva 
coberta. 

 

5.8 Passarelas 

O colégio conta uma única passarela que liga a entrada do colégio na rua Luís 
Sebastião Baldo aos blocos. A passarela é construída em estrutura de concreto, com 
cobertura metálica e telha de barro e não possui forro. Foi observado que dois pilares 
da passarela apresentam manifestações patológicas. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

          

Figuras 55 e 56 – Passarela. 

           

Figuras 57 e 58 – Passarela e Pilar da passarela. 

 

Recomendação: Realizar manutenção nos pilares da passarela. 

 

5.9 Rampas e Escadas 

O colégio possui três rampas e escadas para vencer os desníveis existentes entre os 
blocos. As rampas e escadas não atendem a NBR 9050/2020. 
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Figuras 59 e 60 – Rampa entre bloco 02 e 03 e Rampa entre bloco 03 e 04. 

 

Figuras 61 – Rampa entre bloco 04 e 05. 

          

Figuras 62 e 63 – Escada entre bloco 02 e 03 e Escada entre bloco 03 e 04. 
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Recomendações: Substituir os corrimões das escadas e adequar as rampas a norma 
de acessibilidade NBR 9050/2020 com relação a inclinação e corrimões. 

 

5.10 Áreas externas e Estacionamento 

As calçadas externas apresentam piso cimentado, possuem canaletas e caixas 
pluviais para drenagem e estão em bom estado de conservação. O estacionamento, 
com capacidade para aproximadamente  19 veículos, apresenta piso de pedrisco e o 
acesso é feito pela rua Jhonatan Fernando Checato Souza Monteiro. O 
estacionamento não atende aos parâmetros urbanísticos da Prefeitura Municipal de 
Colombo (tabela 01). 

 

          

Figuras 64 e 65 – Calçadas. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

          

Figuras 66 e 67 – Estacionamento. 

          

Figuras 68 e 69 – Áreas externas. 

          

Figuras 70 e 71 – Áreas externa e Bicicletário. 
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5.11 Calçadas e muros externos 

O fechamento do colégio é feito por muro palito de concreto. O acesso ao colégio se 
faz pela rua Luís Sebastião Baldo. Todas as ruas do entorno são asfaltadas, somente 
a rua frontal possui calçamento no passeio e não há rampa de acessibilidade 
adequada para acesso de deficientes físicos. 

 

          

Figuras 72 e 73 – Muro rua Luís Sebastião Baldo. 

          

Figuras 74 e 75 – Muro rua Gavino Fernandes e rua Jhonatan Fernando Checato Souza Monteiro. 
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Figuras 76 – Muro rua Esperança Andreatta Lazarotto. 

 

Recomendações: Executar calçadas em todo em torno da escola, rampa de 
acessibilidade e piso podo tátil conforme NBR 9050/2020 nos passeios. 

 

6. INFRAESTRUTURA 

O Colégio foi construído em sistema convencional com estrutura em concreto armado 
e fechamento em alvenaria, com exceção do bloco 06 que foi construído em madeira. 
O forro dos ambientes internos é de laje e a circulação coberta, os beirais e o bloco 
06 são em forro de madeira. A cobertura dos blocos é de telhas de cerâmica, com 
exceção do bloco 06 que é com telha em fibrocimento. O piso dos ambientes internos 
é de cerâmica e a o piso da circulação coberta é cimentado. De maneira geral os 
ambientes internos atendem as exigências de dimensionamento, ventilação e 
iluminação. O colégio possui piso podo tátil, mas os mesmos não atendem a NBR 
9050/2020. 

 

Recomendações: Regularizar a situação da construção perante a Prefeitura Municipal 
de Colombo, adequar os pisos podo tátil para atendimento a NBR 9050/2020, fazer 
manutenção nos forros de madeira da circulação coberta e beirais. 

 

A seguir são apresentadas observações quanto aos demais sistemas prediais.  
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6.1 Instalações Elétricas 

A entrada de energia do colégio é de 225A e não apresenta problemas na rede 
elétrica. 

 

 

Figuras 77 – Entrada de energia. 

 

6.2 Iluminação 

De maneira geral o colégio apresenta uma boa iluminação. 

 

6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet para acesso dos funcionários e alunos.   

 

6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Atualmente existe SPDA instalado em todos os blocos. 

 

6.5 Instalações Hidrossanitárias 

A escola não é atendida por rede de esgoto, sendo o esgotamento sanitário realizado 
por fossa séptica. A mesma é atendida pela rede de água da Sanepar e está ligado à 
rede águas pluviais. 
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6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico 

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência instalados. Há um projeto de prevenção de incêndio aprovado em 2016, 
verificar a necessidade de adequações da estrutura para posterior solicitação de 
vistoria junto ao Corpo de Bombeiros e emissão do certificado de licenciamento. 

 

7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 
e instalações. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 
do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 

 

 
 
 

Curitiba, 10 de outubro de 2022. 
 

 
 
 

Dayelle Karine Fróis  
Eng. Civil – CREA 108629/D-PR 

PARANÁEDUCAÇÃO 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL IPÊ 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
Localização: São José dos Pinhais – PR 
Responsável: Engenheiro Civil Luis Fernando Gaspar de Aquino – CREA 
114500/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 
no Colégio Estadual Ipê, localizado no município de São José dos Pinhais-PR, que 
ocorreu no dia e apresentar sugestões de adequações que visem melhorar a 
qualidade do espaço físico. 
 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Ipê 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Ieda Solange Ribeiro, 769 – Jardim Ipê, São José dos Pinhais-PR 
Tipo de uso: Edificação Escolar 
Área do terreno: 9.477,46 m² 
Área total construída: 2.832,59 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Ipê 

 

Indicação Fiscal: 03.286.0016.0000 

 

• Zoneamento: ZUC1 – Zona Urbanização Consolidada I 

• Coeficiente de aproveitamento: 1 

• Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

• Taxa de Ocupação Realizada: 29,89% 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 30,00% 

• Taxa de Permeabilidade Existente: 61,99% 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

Imagem 01 – Implantação arquitetônica  
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Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

 
BLOCO 01 

1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,90 m² 

2 DEPÓSITO (LAB) 5,78 m² 

3 DEPÓSITO (LAB) 5,78 m² 

4 SALA DE USO MÚLTIPLO 74,90 m² 

5 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 74,90 m² 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

6 CIRCULAÇÃO 24,85 m² 

7 BIBLIOTECA 74,90 m² 

8 SECRETARIA 29,3 m² 

9 I.S PROF. FEMININO 2,21 m² 

10 I.S PROF. MASCULINO 2,21 m² 

11 DIREÇÃO 19,01 m² 

12 SALA DOS PROFESSORES 37,10 m² 

13 CIRCULAÇÃO 22,72 m² 

14 ALMOXARIFADO 10,87 m² 

15 COORDENAÇÃO 15,66 m² 

16 SALA DE ENTREGA DO LEITE 18,17 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 
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 Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

 

 

BLOCO 02 (1° PAVIMENTO) 

1 SALA EXTRA CLASSE 49,70 m² 

2 CIRCULAÇÃO 12,43 m² 

3 PEDAGOGIA 49,70 m² 

4 DEPÓSITO LIMPEZA 4,25 m² 

5 I.S.P.C.D 3,20 m² 

6 I.S MASCULINO ALUNOS 12,25 m² 
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7 SALA DE AULA 49,70 m² 

8 SALA DE AULA 49,70 m² 

9 SALA DE AULA 49,70 m² 

10 CIRCULAÇÃO 49,04 m² 

11 SALA DE AULA 49,70 m² 

12 SALA DE RECURSOS 49,70 m² 

13 SALA DE AULA 49,70 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 – 1° Pavimento 

 

BLOCO 02 (2° PAVIMENTO) 

1 I.S.P.C.D 3,20 m² 

2 I.S.P.C.D 12,25 m² 

3 SALA DE AULA 49,70 m² 

4 SALA DE AULA 49,70 m² 

5 SALA DE AULA 49,70 m² 

6 CIRCULAÇÃO 49,04 m² 

7 SALA DE AULA 49,70 m² 

8 SALA DE AULA 49,70 m² 

9 SALA DE AULA 49,70 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas bloco 02 – 2° Pavimento 
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Imagem 03 – Planta baixa bloco 03  

 
 

BLOCO 03 

1 SALA DE AULA 49,70 m² 

2 SALA DE AULA 49,70 m² 

3 SALA DE AULA 49,70 m² 

4 SALA DE AULA 49,70 m² 
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5 SALA DE AULA 49,70 m² 

6 SALA DE AULA 49,70 m² 

7 SALA DE AULA 49,70 m² 

8 SALA DE AULA 49,70 m² 

9 CIRCULAÇÃO 49,10 m² 

10 I.S MASCULINO ALUNOS 18,37 m² 

11 I.S. 2,12 m² 

12 DML 2,12 m² 

13 SERVIÇOS 5,87 m² 

14 DESPENSA 15,25 m² 

15 COZINHA 27,65 m² 

16 PÁTIO COBERTO 13,21 m² 

17 I.S FEMININO ALUNOS 18,90 m² 

18 I.S.P.C.D 4,05 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 03 

 

OUTROS 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 723,00 m² 

CASA DO PERMISSIONÁRIO 39,69 m² 

CENTRAL DE GÁS 14,05 m² 

Tabela 05 – Demais ambientes e áreas 

 

4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: Secretaria, sala dos professores, almoxarifado, direção, coordenação, sala 
de entrega do leite, circulação, instalações sanitárias dos professores masculino e 
feminino, laboratório ode ciências, sala de múltiplo uso, laboratório de informática e 
biblioteca. 
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Bloco 02: Sala extraclasse, pedagogia, salas de aula, circulação, Instalações 
sanitárias para PCD’s e depósito. 

Bloco 03: Salas de aula, instalações sanitárias masculina, feminina e funcionários da 
cozinha, área de serviços, despensa, cozinha e pátio coberto. 

Outros: Quadra coberta, estacionamento 22 vagas, casa do permissionário e central 
de gás. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

O Colégio Estadual Ipê, conta com uma área de expansão entre os blocos 01 e 03, 
com aproximadamente 464,94 m². Também dispõe de espaço no entorno da quadra 
coberta e ao final desse relatório de visita serão sugeridos potencias usos para essas 
áreas de acordo com as demandas observadas no colégio. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 
e propostas para melhorias por Bloco: 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 concentra as atividades administrativas, laboratórios de informática, de 
ciências, biblioteca e sala de múltiplo uso. Os usos dos ambientes no bloco foram 
alterados ao longo dos anos, como a sala da direção hoje está sendo utilizada como 
sala da “entrega do leite” e a sala da direção hoje ocupa o espaço anteriormente 
ocupado pela sala da orientação. O banheiro dos professores é estreito e o número 
de peças sanitárias é insuficiente para atender a todos os funcionários. A escola 
encontra-se em um terreno plano por isso apresenta apenas com pequenos desníveis 
entre a circulação principal e o acesso para os blocos atendendo a NBR 9050-2020. 
Dentro do ambiente do almoxarifado encontra-se uma trinca longitudinal em alvenaria 
sem riscos para a estrutura do prédio. 

 

     

Fotos 01 e 02: Sala da direção e coordenação. 
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Fotos 03 e 04: Almoxarifado. 
 

      

Fotos 05 e 06: Banheiros dos funcionários. 
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Foto 07: Sala utilizada para entrega do leite. 
 

     

Fotos 08 e 09: Secretaria. 
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Fotos 10 e 11: Sala dos professores. 

 

     

Fotos 12 e 13: Laboratório de Informática. 

 

      

Fotos 14 e 15: Biblioteca. 
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Fotos 16 e 17: Circulação. 

 

     

Fotos 18 e 19: Sala de uso múltiplo. 
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Fotos 20 e 21: Depósitos. 

 

    

Fotos 22 e 23: Laboratório de ciências. 
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Fotos 24 e 25: Laboratório de ciências. 

 

Sugestão de melhoria: Projetar e construir um ambiente próprio para a “sala da 
entrega do leite” e utilizar o espaço utilizado para esse fim hoje como sala de 
pedagogia com atendimento individual para melhor atender aos alunos. Como a 
escola possui um número grande de funcionários e os mesmos utilizam os banheiros 
num horário comum, a quantidade de banheiros de funcionários da escola é 
insuficiente, devendo ser projetado e executado a ampliação ou execução de novos 
(pelo menos uma cabine a mais para o banheiro masculino e uma a mais para o 
feminino). Na circulação temos os zenitais que tem a função de iluminação e 
ventilação do bloco, porém com o tempo as telhas translúcidas acabam escurecendo 
e perdendo a função de iluminação, portanto recomenda-se a substituição destas por 
novas. Também se sugere a substituição das luminárias, as quais ainda não foram 
substituídas, por luminárias tipo LED visando melhor aproveitamento da iluminação e 
economia de energia. Os depósitos apesar de serem ambientes pequenos de pouca 
ventilação e o depósito interno ter pouco iluminação atendem as suas funcionalidades. 
O laboratório de ciências possui bancadas revestidas e cubas em funcionamento, 
capela e chuveiro lava olhos adequados, porém não possui bancada rebaixada para 
utilização de cadeirante (sugestão executar bancada rebaixada). No geral os 
ambientes possuem revestimento de pisos e paredes adequados, pintura realizada 
recentemente e com mobiliários que atendem a utilização escolar.  
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5.2  Bloco 02 

 
O Bloco 02 engloba os ambientes de “sala extraclasse”, sala de pedagogia, salas de 
aula e banheiros para PCD’s. Os usos dos ambientes no bloco foram alterados ao 
longo dos anos, como duas salas de aula foram transformadas em pedagogia e “sala 
extraclasse”, esta última para diversas atividades que podem ser realizados em grupo 
tendo seu mobiliário adequado para isso. Uma das salas de aula do pavimento 
superior está sendo utilizada como sala de recursos. Um dos banheiros para PCD’s 
(banheiro masculino) foi adaptado para utilização de maca tendo em vista que a escola 
tem aluno matriculado que faz a utilização de fraldas. O outro banheiro para PCD’s 
(feminino) teve sua execução anterior a atualização da norma de acessibilidade, por 
isso hoje não atende as novas especificações. Ao lado do banheiro masculino foi 
mantida uma cabine com vaso sanitário, porém a mesma não possui dimensões, 
iluminação e ventilação adequadas A escola encontra-se em um terreno plano por 
isso apresenta apenas pequenos desníveis entre a circulação principal e o acesso 
para os blocos atendendo a NBR 9050-2020. Na sala de pedagogia “adaptada” foi 
instalada divisória para atendimento privado e/ou online dos alunos. Estas divisórias 
não vão até o teto e não possuem isolamento acústico o que dificulta o trabalho a ser 
realizado neste ambiente apesar de ser uma boa solução para não prejudicar a 
iluminação e ventilação cruzada da sala. O bebedouro da circulação encontra-se fora 
das normas sanitárias tendo em vista a utilização de material considerado poroso. 
Existe um depósito de matérias de limpeza abaixo da escada de acesso ao segundo 
pavimento, apesar de pouca ventilação e iluminação atende ao uso, porém como o 
ambiente possui um pé direito muito baixo pode prejudicar ergonomicamente os 
funcionários que o utilizam. 

 

    
Fotos 26 e 27: Pedagogia 
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Fotos 28 e 29: “biombo” de atendimento da pedagogia e sala “extraclasse”. 

    

   

Fotos 30 e 31: Circulação e escada de acesso ao segundo pavimento. 

 

   

Foto 32: Bebedouro da circulação. 
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Fotos 34 e 35: Banheiro PCD. 

 

     

Fotos 36 e 37: Banheiro PCD com maca. 

 

    

Fotos 38 e 39: Banheiro masculino e depósito de materiais de limpeza. 
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Foto 40 e 41: Salas de aula. 

 

Sugestão de melhoria: Substituir bebedouro existente por bebedouro com 
acabamento em inox e que atendam as normas sanitárias. Na circulação temos os 
zenitais que tem a função de iluminação e ventilação do bloco, porém com o tempo 
as telhas translúcidas acabam escurecendo e perdendo a função de iluminação, 
portanto recomenda-se a substituição destas por novas. Também se sugere a 
substituição das luminárias, as quais ainda não foram substituídas, por luminárias tipo 
LED visando melhor aproveitamento da iluminação e economia de energia. O depósito 
de material de limpeza apesar de ser um ambiente pequeno e de pouca ventilação 
atende a sua funcionalidade, porém sugere-se a elaboração de projeto e execução de 
novos depósitos. No geral os ambientes possuem revestimento de pisos e paredes 
adequados, pintura realizada recentemente e com mobiliários que atendem a 
utilização escolar. Sugere-se a execução de uma sala exclusiva para atendimento 
individual da pedagogia conforme mencionado anteriormente. Também a execução 
de novos banheiros para atendimento as normas e resoluções específicas para 
termos o número de um “conjunto de vaso sanitário e lavatório” por sala de aula. Deve 
ser atualizado o projeto dos banheiros acessíveis para a norma NBR 9050 vigente. 

 

5.3  Bloco 03  

O Bloco 03 é dividido em duas partes, sendo uma delas de salas de aula e a outra 
composta por pátio coberto utilizado como refeitório, cozinha, despensa, e banheiros 
para funcionários e alunos separadamente. O número de peças sanitárias é 
insuficiente para atender a todos os alunos de acordo com a regulamentação. A escola 
encontra-se em um terreno plano por isso apresenta apenas pequenos desníveis 
entre a circulação principal e o acesso para os blocos atendendo a NBR 9050-2020. 
Neste bloco existe uma central de gás com dois botijões P45, porém foi fechada com 
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alvenaria e telhado desrespeitando as normas vigentes do corpo de bombeiros, ainda 
esta área é utilizada para manuseamento e pré-preparo dos alimentos. Hoje a área 
de serviço da cozinha é utilizada como depósito de materiais. Os zenitais da cobertura 
encontram-se escurecidos e não atendem a sua funcionalidade. O banheiro dos 
funcionários da cozinha possui sinais de uma infiltração, porém a mesma já foi tratada 
pontualmente pela direção escolar. 

 

    

Fotos 42 e 43: Cabines das instalações sanitárias. 

 

    

Fotos 44 e 45: Lavatório e banheiro dos funcionários da cozinha. 
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Foto 46 e 47: Zenital do bloco 03 e Banheiro funcionários da cozinha. 

 

    

Fotos 48 e 49: Central de gás existente. 
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Foto 50: Central de gás. 

 

       

Fotos 51:e 52 Banheiro funcionários da cozinha. 

 

     

Fotos 53:e 54 Despensa de alimentos. 
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Fotos 55:e 56 Cozinha 

 

     

Fotos 57 e 58: Cozinha 

 

      

Fotos 59 e 60: Instalações Sanitárias. 
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Fotos 61 e 62: Instalações Sanitárias. 

 

     

Fotos 63 e 64: Pátio Coberto (refeitório). 

 

      

Fotos 65 e 66: Instalação Sanitária PCD’s. 
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Fotos 67 e 68: Instalação Sanitária. 

 

 

Foto 69: Mictórios da I. S. masculina. 

 

Sugestão de melhoria: Projetar e executar mais instalações sanitárias tendo em vista 
a necessidade de um conjunto “cabine com vaso sanitário e lavatório” para cada sala 
de aula para atendimento a regulamentação vigente. Substituição das portas das 
cabines de banheiro que são em madeira por alumínio tendo em vista maior 
durabilidade destas. Deverá ser executada uma nova central de gás para atendimento 
as normas vigentes do corpo de bombeiros tendo em vista que a existente foi fechada 
em alvenaria e coberta não atendo as especificações. Na circulação temos os zenitais 
que tem a função de iluminação e ventilação do bloco, porém com o tempo as telhas 
translúcidas acabam escurecendo e perdendo a função de iluminação, portanto 
recomenda-se a substituição destas por novas. Também se sugere a substituição das 
luminárias, as quais ainda não foram substituídas, por luminárias tipo LED visando 
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melhor aproveitamento da iluminação e economia de energia.  A instalação sanitária 
para PCD’s encontra-se sendo utilizado como depósito o que reforça a ideia de que 
são necessários a execução de mais depósitos para atender toda a demanda da 
escola. No geral os ambientes possuem revestimento de pisos e paredes adequados, 
pintura realizada recentemente e com mobiliários que atendem a utilização escolar. 

 
5.4 Quadra Poliesportiva 

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva coberta. Ao lado da quadra 
existe uma área disponível (gramado), que pode futuramente ser usada para suprir 
alguma necessidade do colégio ou ser utilizada para implantação da pista de 
atletismo. 

    

Fotos 70 e 71: Quadra coberta. 

 

    

Fotos 72 e 73: Quadra coberta vista interna. 
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Fotos 74 e 75: Calhas da quadra coberta. 

 

A escola conta com uma área de esportes com quadra poliesportiva coberta que 
possui estado de conservação aceitável. Esta quadra possui alambrado em seu 
entorno e equipamentos utilizáveis. Não há passarela coberta para saída dos alunos 
até a quadra coberta e em dias chuvosos os alunos ficam desprotegidos para o seu 
acesso. As calhas existente se encontram deterioradas e não atendem a sua função. 
A quadra não dispõe de arquibancada, vestiário e depósito de materiais de educação 
física. 

Sugestão de melhoria: Remover pintura existente da estrutura metálica e aplicar 
proteção e nova pintura evitando o avanço da corrosão na estrutura a fim de prolongar 
sua vida útil. A pintura do piso da quadra foi refeita em torno de dois anos com tinta 
acrílica e uma sugestão de melhoria é a pintura com tinta epóxi tendo em vista a maior 
durabilidade da mesma. Também deve ser previsto a substituição das telhas 
translúcidas que hoje não atendem a função de iluminação. Hoje a quadra possui 
diversos refletores do tipo LED que atendem a iluminação da quadra. Também será 
necessária a execução de passarela coberta entre a quadra e o bloco três para dias 
chuvosos. As calhas existentes deve sser substituídas por novas e protegidas com 
fundo anticorrosivo. Também sugere-se a construção de espaço para armazenamento 
de equipamentos para as aulas de educação física (bolas, rede, etc...).  

 

5.5  Áreas externas  

O colégio atende as normas de acessibilidade quanto a desníveis tendo em vista que 
a escola foi construída em terreno plano. Calçadas externas estão em bom estado de 
conservação. Porém a unidade escolar não atende quanto a as especificações e 
obrigatoriedade de piso podotátil conforme NBR 9050. 
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Fotos 74 e 75: Passarela entre blocos. 

 
Sugestão de melhoria: Realizar projeto e execução de piso podotátil necessário nas 
edificações.  
 

    
Foto 76 e 77: Acesso da escola Rua Ieda Solange Ribeiro e acesso secundário da escola Rua Sete 

de Agosto. 
 

  

    
Foto 78: Acesso de veículos e muro da escola Rua João Goulart. 
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O acesso (entrada e saída) dos alunos e funcionários ocorre pela Rua Ieda Solange 
Ribeiro. 
 
Sugestão de melhoria: Utilizar o acesso secundário da escola da Rua Sete de agosto 
tendo em vista que o recuo da calçada em frente à escola é curto para estacionamento 
de veículos do transporte escolar, o que dificulta o fluxo de entrada e saída dos alunos. 
Porém para utilização deste acesso deverá ser feito o calçamento externo conforme 
decreto municipal e normas vigentes. 
 
 

    
 

Fotos 79 e 80: Cobertura dos blocos existentes. 
 

 
Não existe SPDA instalado em nenhuma das edificações existentes na unidade 
escolar. 
 
Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas. O sistema deve ser vistoriado a cada 3 anos como previsto na mesma 
norma. 
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Fotos 81 e 82: Estacionamento de funcionários. 

 
Localizado ao lado do Bloco 01, o estacionamento conta com 22 vagas para carros. 
 
Sugestão de melhorias: Realizar projeto do estacionamento para incluir as vagas de 
PCD’s e idosos. Refazer o piso existente para piso adequado e posterior sinalização 
e pintura de faixas das vagas conforme projeto. 
 
 
5.6 Telhado e beirais 

      
Fotos 83 e 84: Telhados e beirais. 

 
O telhamento existente é em telha cerâmica e encontra-se em bom estado de 
conservação (dentro de sua vida útil). Eventualmente para a realização de alguma 
manutenção que necessita acesso a cobertura algumas telhas são quebradas, mas 
logo revisadas e substituídas pela direção escolar (apesar de não ser encontrada mais 
no mercado a telha do tipo francesa, o que acarreta em adequações na “montagem” 
e alinhamento destas). 
 
Sugestão de melhoria: Não há necessidade de melhorias nos telhados, pois estão em 
bom estado. Após a vida útil do telhamento sugere-se a programação para 
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substituição do tipo de telha por alguma que seja facilmente encontrada no mercado 
facilitando assim futuras manutenções. 
 
 
5.7 Calçadas externas e muros 

 

    

Fotos 85 e 86: Muros da Rua Ieda Solange Ribeiro. 
 

    
 

Fotos 87 e 88: Muros Rua Sete de Agosto. 
 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 
 

    
Fotos 89 e 90: Muros da Rua João Goulart. 

 
As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de São José dos Pinhais 
definido em decreto/código de obras. Algumas calçadas não possuem passeio, 
apenas grama. Não existe piso podo-tátil em nenhum trecho do passeio. Os muros 
padrões tem altura média em torno de 2,20 m, porém hoje é um muro vulnerável pois 
já tivemos ocorrência de pessoas que invadiram a escola através deste. 
 
Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
definidos em decreto municipal e código de obras do município. Fazer piso podo-tátil 
no passeio de acordo com a NBR 16537/2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no 
piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Quanto ao muro tendo em 
vista ser um projeto padrão não é possível utilizar a mesma estrutura para aumento 
de altura, porém podemos fazer a instalação de guarda-corpo até um metro de altura 
acima do existente. Caso seja insuficiente o muro deve ser novamente projetado e 
estruturado para a altura adequada. 
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6. INFRAESTRUTURA 
 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas cerâmicas 
francesas e beirais em laje nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com 
telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado (possuindo 
dois portões de acesso de pessoas e um acesso de veículos. Há necessidade de mais 
áreas para depósito de materiais diversos, execução de novos banheiros e uma nova 
central GLP, atendimento da acessibilidade quanto ao piso podotátil, execução de 
passarela coberta para acesso a quadra e conforme especificado a seguir:  
 

6.1 Instalações Elétricas 

A entrada de energia é feita através de mureta com poste entrada padrão COPEL com 
rede trifásica de 200 A. A instalação elétrica interna não apresenta curtos nem 
problemas em quadro de luz, sendo apenas necessária a revisão periódica da mesma. 
 

      
Fotos 91 e 92: Entrada de energia 

 
6.2  Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda-
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia no 
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consumo de energia. Tendo em vista o tamanho do terreno hoje existe refletores para 
iluminação externa, visando a segurança da instituição. 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 
conforme programas que estão vigentes. Porém se faz necessário projeto de lógica 
em todos os blocos e sua posterior execução tendo em vista a oscilação no 
funcionamento da rede. 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

A unidade escolar não possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
em nenhum de seus blocos e quadra. Sendo assim é necessário fazer o projeto e a 
execução do SPDA em todo o colégio tendo em vista o risco iminente. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

Atualmente a escola possui ligação de esgoto com a rede da Sanepar que passa em 
frente a unidade escolar. Também possui galeria de captação pluvial que é ligada na 
rede de captação que passa na rua em frente ao estabelecimento. 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. A instituição também apresenta Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros - CVCB válido. 
 
 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 
NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 
NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 
NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 
NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 
e instalações. 
Lei Complementar 105/2016 – Código de obras de São José dos Pinhais 
CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 
do Paraná 
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NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 
 
 
 
 
 

Fundepar, 10 de outubro de 2022 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
  

  
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Luis Fernando Gaspar de Aquino 
Engenheiro Civil CREA 114.500/D-PR 

SSA Paranaeducação 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL LEOCÁDIA BRAGA RAMOS 

PINHAIS-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Vistoria no colégio   

Proprietário: Estado do Paraná 

Localização: Pinhais – PR 

Responsável: Arquiteta Ângela Cristina Kawka – CAU A35394-9  

 

 

 

 

 

Curitiba, 10 de outubro de 2022 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a vistoria técnica 

realizada em 08/10/2022 no Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos, localizado no 

município de Pinhais-PR e apresentar sugestões de adequações, visando a melhoria 

do espaço físico. 

 

 
Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Aristeu de Castro Fernandes, 353 - V - Maria Antonieta, Pinhais/PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 9.773,11 m² 

Área total construída: 3.221,35 m²  
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 
 

Figura 01 – Lote do Colégio 

 

 O colégio ocupa o lote nº 01 da quadra 25, pertencente ao Estado do Paraná. 

 Área total do terreno: 9.773,11m². 

 Área total de salas de aula: 745,85m². 

Área total administrativa: 177,09m². 

 

Matrícula: 26362 – Registro de Imóveis – Comarca de Pinhais. 

 A edificação não está averbada na Matrícula, sendo necessária sua 

regularização na Prefeitura e posterior averbação no Cartório. 
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Figura 02 – Vista aérea do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos 
 

Conforme informação contida na Guia Amarela de orientação para 
construção, o terreno do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos não é atingido por 
faixa de drenagem, fundo de vale ou faixa não edificável. Também não está sujeito a 
inundação. 

Para o lote é permitida a construção de edificação “USO DE INTERESSE 
PÚBLICO”. 

Os parâmetros urbanísticos são indicados na Tabela 1.  
Zoneamento: ZMC – ZONA MISTA CONSOLIDADA 
A edificação existente respeita as exigências quanto ao recuo frontal, taxa de 

permeabilidade, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento.  
Visto que a taxa de permeabilidade está no limite de 40%, em caso de 

ampliação, possivelmente seja necessária a construção de caixa de contenção de 
águas pluviais, visto que será ultrapassada a taxa de permeabilidade mínima. 

O passeio em torno do colégio não atende ao padrão da Prefeitura. 

  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote Mínimo 400,00 m² 01 lote com 9.773,11 

Coeficiente de Aprov. 2  0,33 (3.221,35m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% 32,96% (3.221,35m²) 

Recuo frontal 5,00 m Atendido 

Nº pavimentos Não informado 01 pavimento 

Taxa de permeabilidade 40% 40,41% (3.949,23m ²) 

Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZMC 

 

Conforme o Código de Obras do Município, o Colégio deve atender ao número 
de vagas de estacionamento conforme segue: 

01 vaga para 80 m² de área administrativa: total necessário 03 vagas 
(atendido) 

Vaga para ônibus: 30% da área destinada a salas de aula: total 223,75m² (não 
atendido, visto que não há essa demarcação no colégio, mas há possibilidade de 
atendimento. 

Canaleta interna e área de acumulação: não atendido. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

4. IMPLANTAÇÃO 
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Figura 03 - Implantação arquitetônica  

4.1. Programa arquitetônico 
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A edificação apresenta 09 Blocos, com o total de 15 salas de aula.  

Nas áreas externas estão contempladas também áreas de pátio descoberto, quadra 

descoberta e áreas de estacionamento. 

 

PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Nº AMBIENTE ÁREA (m²) 

BLOCO 01 

01 SALA DE AULA 1 50,05 

01 SALA DE AULA 2 49,35 

01 SALA DE AULA 3 50,05 

01 SALA DE AULA 4 49,35 

01 SALA DE AULA 5 50,05 

01 SALA DE AULA 6 49,35 

01 SALA DE AULA 7 50,05 

01 SALA DE AULA 8 49,35 

05 CIRCULAÇÃO 50,88 

12 I.S. FEMININO 20,23 

13 I.S. MASCULINO 19,95 

14 PÁTIO COBERTO 115,73 

11 DEPÓSITO 1 1,99 

11 DEPÓSITO 2 4,37 

15 COPA FUNCIONÁRIOS 10,50 

16 CANTINA COMERCIAL 7,48 

05 CIRCULAÇÃO 11,27 

17 I.S. P.c.D. 6,57 

11 DEPÓSITO 3 9,97 

11 DEPÓSITO 4 (CIRCULAR) 17,14 

BLOCO 02 

02 SECRETARIA 59,65 

03 ARQUIVO MORTO 17,10 

04 DIREÇÃO 12,25 

05 CIRCULAÇÃO 18,46 

06 HALL 6,75 

07 I.S. FEMININO FUNC. 2,85 

08 I.S. MASCULINO FUNC. 2,85 
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09 SALA DE PROFESSORES 53,45 

10 SALA PEDAGOGAS 34,64 

11 DEPÓSITO 8,97 

BLOCO 03 

01 SALA DE AULA 1 50,05 

01 SALA DE AULA 2 49,35 

01 SALA DE AULA 3 50,05 

01 SALA DE AULA 4 49,35 

01 SALA DE AULA 5 50,05 

01 SALA DE AULA 6 49,35 

01 SALA DE AULA 7 50,05 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 49,35 

05 CIRCULAÇÃO 50,88 

12 I.S. FEMININO 20,23 

13 I.S. MASCULINO 19,95 

05 CIRCULAÇÃO 33,41 

18 REFEITÓRIO 78,40 

19 ÁREA DE SERVIÇO 1,99 

11 DEPÓSITO 4,37 

20 COZINHA 1 10,50 

20 COZINHA 2 11,90 

21 DESPENSA 25,37 

11 DEPÓSITO 2 (CIRCULAR) 17,14 

BLOCO 04 

22 TEATRO 98,69 

11 DEPÓSITO 12,07 

05 CIRCULAÇÃO 11,81 

23 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 82,01 

24 SALA DE RECURSOS 15,63 

BLOCO 05 

25 BIBLIOTECA 95,36 

12 I.S. FEMININO 5,65 

13 I.S. MASCULINO 5,65 

26 MAIS APRENDIZAGEM / SALA MAKER 58,58 

11 DEPÓSITO 1 4,82 

27 DEPÓSITO LIVROS 29,14 
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11 DEPÓSITO 2 4,82 

28 ENTREGA DO LEITE 8,58 

BLOCO 6 

29 QUADRA POLIESPORTIVA 679,24 

BLOCO 7 

30 DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 28,49 

BLOCO 8 

11 DEPÓSITO 21,97 

BLOCO 9 – CASA DO ZELADOR 

31 CASA DO ZELADOR 75,44 

OUTROS 

32 PASSARELA 1 107,46 

32 PASSARELA 2 61,47 

32 PASSARELA 3 40,04 

32 PASSARELA 4 17,40 

33 QUADRA DESCOBERTA 544,00 

34 BICICLETÁRIO 8,00 

35 HORTA 103,33 

Tabela 02 – Ambientes e áreas 
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Figura 04 – Planta baixa – BLOCO 01  
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Figura 05 – Planta baixa – BLOCO 02  
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Figura 06 – Planta baixa – BLOCO 03 
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Figura 07 – Planta baixa – BLOCO 04 

 
 

Figura 08 – Planta baixa – BLOCO 05 
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Figura 09 – Planta baixa – BLOCO 06 

 

 
Figura 10 – Planta baixa – BLOCO 7 
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Figura 11 – Planta baixa – BLOCO 8 

 

 
Figura 12 – Planta baixa – BLOCO 9 

 

 

4.2.  Áreas de expansão 

Considerando que o colégio apresenta 15 salas de aula, o número de sanitários 

existentes está adequado, mas a quantidade de lavatórios não é suficiente, havendo 

necessidade de reforma.  

Conforme verificação in loco, há necessidade de construção de Central GLP em 

local adequado, ampliação do refeitório, ampliação e adequação da cozinha, 

separando a área de higienização de utensílios da área de preparo de alimentos e 

adequação do laboratório de ciências (não possui capela, lava-olhos e pontos de gás), 

isolamento do acesso de pessoas externas, de forma a haver maior segurança no 

Colégio. Construção de portal de entrada e passarela coberta para acesso de alunos, 
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construção de depósito para guarda de materiais e separação do acesso de serviço 

(veículos) do acesso de alunos.  

O colégio conta com algumas áreas livres para possível expansão, sendo viável 

a ampliação de espaços sem ultrapassar os parâmetros construtivos permitidos pela 

Prefeitura Municipal de Pinhais. O único parâmetro a ser ultrapassado, refere-se à 

taxa de permeabilidade que poderá ser atendida com caixa de contenção de águas 

pluviais. 

       

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 

e propostas para melhorias. 

 

5.1  Bloco 01  

Na lateral do Bloco 01 foi construída uma pequena edificação que funciona com 

bicicletário dos funcionários. 

A rampa de acesso ao bloco está fora de norma, devendo ser refeita. 

 

Foto 01 – Bicicletário funcionários  

 

5.1.1 – Salas de aula 

O colégio conta com 15 salas de aula, estando 08 salas no Bloco 01. As salas 

possuem paredes em alvenaria com pintura, piso de cerâmica, portas em madeira 

com fechadura de segurança e janelas com vidros basculantes em ferro.  As salas 

possuem instalação de rede elétrica funcionando e atendendo à demanda atual. As 

salas de aula possuem ventilação cruzada e boa iluminação.  
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As salas de aula necessitam de pintura e em uma das salas há manchas de 

infiltração na laje do teto. 

Apenas 02 salas de aula apresentam acessibilidade. As demais apresentam 

desnível com relação à circulação. 

Grande parte das carteira e cadeiras estão velhas e estragadas, sendo necessário 

a aquisição de novo mobiliário. Alguns quadros verdes apresentam ondulações, 

devendo ser trocados. 

Algumas placas cerâmicas que revestem a parede da circulação estão se soltando. 

O piso cerâmico das salas está em boas condições, havendo poucas peças 

quebradas. 

Sugestão de melhoria: O acesso às salas de aula não atende às normas de 

acessibilidade devido ao desnível nas portas de entrada. Seria necessário elevar o 

piso da circulação (em granitina). Pintura interna e externa do bloco. Substituição da 

cerâmica da circulação por pastilhas padrão Fundepar. 

 

Foto 02 – Circulação das salas de aula 
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Foto 03 – Sala de aula 

 

Foto 04 – Sala de aula 

 

Foto 05 – Sala de aula 
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Foto 06 – Sala de aula 

 

 

Foto 07 – Piso cerâmico de sala de aula 

 

 

Foto 08 – Infiltração aparente na laje 
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5.1.2 – Sanitários 

Os sanitários feminino e masculino de alunos são muito antigos, necessitando 

de reforma completa. As divisórias em concreto estão bastante danificadas e as 

portas dos sanitários em madeira também estão velhas e danificadas. Não há 

lavatórios nos banheiros, sendo necessária sua construção. O tamanho e 

quantidade de vasos sanitários atende à demanda. Está faltando um mictório no 

sanitário masculino. 

    

Foto 09 e 10 – Divisórias sanitário masculino 

 

 

Foto 11 – Mictórios do sanitário masculino 
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Foto 12, 13 e 14 – Sanitário feminino 

 

5.1.3 – Sanitário P.c.D. 

O sanitário P.c.D. possui dimensões adequadas, mas necessita de reforma, 

pois não atende às normas no que se refere às barras de apoio, louças, não possui 

alarme nem prateleira porta-objetos e a porta de acesso necessita ser substituída 

para atendimento à norma. A cerâmica do piso apresenta muitas quebras. 

 
Foto 15  – Sanitário P.c.D. 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Foto 16 – Sanitário P.c.D. 

 

 

Foto 17 – Porta sanitário P.c.D. 

5.1.4 – Pátio Coberto 

 O pátio coberto apresenta piso em granitina, paredes em alvenaria com 

revestimento cerâmico e pintura na parte superior. Laje em concreto com pintura. 

 Apresenta bebedouros do tipo calha em alvenaria e revestimento cerâmico. 

 O pátio está em boas condições.  
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Foto 18 – Pátio Coberto 

 

 

Foto 19 - Pátio Coberto 

 

5.1.5 – Depósito 

O depósito apresenta piso em taco, paredes em alvenaria com pintura e laje 

em concreto com pintura. 

Há grandes rachaduras no depósito, sendo necessária uma verificação 

estrutural para solução do problema. 
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Foto 20 – Depósito 

 

 
Foto 21 - Depósito 

 

 
Foto 22 - Depósito 
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5.1.6 – Cantina 

 A cantina comercial está desativada e estava trancada, não sendo possível a 

vistoria em seu interior. 

 

5.1.7 – Copa de Funcionários 

 A copa apresenta piso cerâmico e revestimento cerâmico, ambos bastante 

antigos. No local há uma pia e um botijão de gás irregularmente instalado no local. 

 
Foto 23 – Copa de Funcionários 

 

 
Foto 24 – Copa de Funcionários 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 

Sugestão de melhoria: reforma geral do ambiente, unindo com a cantina para 

ampliar o espaço. Fazer tubulação de gás, vindo da Central GLP. 

 

5.1.8 – Depósito / DML 

 Nos fundos do bloco 01 foi improvisado um pequeno DML (foi executada uma 

cobertura em fibrocimento com estrutura em madeira, com um tanque). 

 O depósito circular no fundo da edificação foi coberto com telhas em 

fibrocimento. 

           
                             Foto 25 - DML improvisado                   Foto 26 - Depósito circular com cobertura 

 

 

5.2  Bloco 02 

 

O bloco 02 abriga a área administrativa (hall de entrada, secretaria, direção, 

pedagogia, sanitários masculino e feminino dos funcionários, sala dos professores e 

almoxarifado). O piso desses ambientes é de cerâmica, teto em laje de concreto e 

paredes em alvenaria pintados. As pinturas possuem muita variação de desenhos e 
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tonalidades, sem seguir um padrão. Portas de madeira e janelas em esquadria 

metálica em bom estado de conservação e funcionamento.   

Foram instaladas divisórias entre ambientes (sala de professores, pegagogia e 

almoxarifado), as quais são antigas e não apresentam bom acabamento. 

Foi criada uma rampa de acesso em concreto para acesso à área administrativa, 

mas não está de acordo com a norma, necessitando ser refeita. 

Os sanitários de funcionários estão em ótimo estado, porém, estão mal 

localizados. Há reclamação dos funcionários referente ao odor dos banheiros na 

circulação e na sala dos professores. 

Sugestão de melhoria: Refazer rampa de entrada, pintura interna e externa do 

bloco, verificar a possibilidade de construção de novos banheiros para funcionários 

em local mais privativo. Rever os acessos, de forma a ter acessibilidade e segurança 

(restrição do acesso de pessoas externas ao Colégio). 

 
Foto 27 - Vista frontal do Bloco 01 

 

 
Foto 28 - Rampa de acesso à área administrativa. 
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Fotos 29 e 30 - Direção 

 

   
Fotos 31, 32 e 33 - Secretaria 
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Fotos 34 e 35: Secretaria 

 

Foto 36 - Arquivo Morto 
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Fotos 37 e 38 – Circulação bloco 02 

 

 
Foto 39 - Sanitário Funcionários 
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Fotos 40 e 41 – Sala dos Professores 

 

 
Foto 42 - Sala de Professores 
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Foto 43 - Sala de Pedagogas 

 
Foto 44 - Sala de Pedagogas 

    
Fotos 45 e 46 - Almoxarifado 
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5.3  Bloco 03 – Salas de Aula, Cozinha e Refeitório 

O Bloco 03 apresenta desnível em seu acesso, havendo uma pequena rampa fora 

de norma que deve ser adequada. Sugestão de pintura interna e externa e substituição 

de revestimento cerâmico na circulação das salas por pastilhas, visto que a cerâmica 

está soltando (foram fixadas faixas em madeira para segurar as peças). 

 

Foto 47 - Vista externa do Bloco 03 

 
Foto 48 - Desnível no acesso ao Bloco 03 

5.3.1 – Sanitários 

Os sanitários feminino e masculino de alunos são muito antigos, necessitando 

de reforma completa. As divisórias em concreto estão bastante danificadas e as 

portas dos sanitários em madeira também estão velhas e danificadas. Não há 

lavatórios nos banheiros, sendo necessária sua construção. O tamanho e 

quantidade de vasos sanitários atende à demanda. Estão faltando os mictórios no 

sanitário masculino. 
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Fotos 49 e 50 - Sanitário masculino 

 

 

Foto 51 - Sanitário feminino 

5.3.2 – Circulação 

 A circulação do bloco apresenta piso em granitina e paredes em alvenaria 

com revestimento cerâmico e pintura na parte superior. A circulação está em boas 

condições, sendo necessário adequar as rampas nos acessos ao bloco. Há dois 

bebedouros construídos em alvenaria com revestimento cerâmico. 
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Foto 52 - Circulação e bebedouros 

 

5.3.3 Cozinha e áreas de apoio 

Na entrada da cozinha há uma área de serviço pequena com um tanque, 

revestimento cerâmico e piso em granitina. Um depósito onde é feito a guarda das 

louças, também de tamanho reduzido. A área de preparo da cozinha é dividida em 02 

ambientes com espaço reduzido. Não há separação de fluxos de acordo com as 

normas da Vigilância Sanitária, visto que a área de higienização (sujo) é compartilhado 

com a área de preparo e cocção de alimentos. Não há coifa no fogão. A despensa 

apresenta dimensão adequada. Apresenta dois degraus em sua entrada e o piso é 

em cerâmica. Na despensa há prateleiras inadequadas em madeira. Na área externa 

há um espaço circular que foi coberto com telhas em fibrocimento. No local fica a 

guarda de gás e central GLP que está fora de norma. As janelas externas apresentam 

tela, mas as janelas que dão para o refeitório não possuem tela. As portas são de 

madeira e estão danificadas. 

 Sugestão de melhoria: a cozinha deve ser totalmente reformada e ampliada, 

de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Deverá ser construída nova central 

GLP.  
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Foto 53 - Área de serviço da cozinha 
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Fotos 54, 55 e 56 - Cozinha 

 

 

Foto 57 - Central de gás GLP 

 

 

5.3.4 Refeitório 

O refeitório apresenta dimensões reduzidas para atendimento aos alunos, visto 

que o atendimento é feito para aproximadamente 400 alunos por período. 

Possui pouca ventilação. O piso é de granitina e as paredes em alvenaria com 

pintura. Teto em laje com pintura. 
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Fotos 58 - Refeitório 

 

 
Foto 59 – Refeitório 

 

 

5.3.5 Laboratório de Informática 

O laboratório de Informática apresenta desnível em sua entrada. O piso é em 

cerâmica e está em boas condições. Teto em laje com pintura. Paredes em 

alvenaria com pintura. Na parede em frente à sala há sinais de infiltração devido 

a um vazamento da caixa d´água que, segundo a direção, já foi solucionado. 
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Foto 60 – Laboratório de Informática 

 

 

    
Fotos 61, 62 e 63 - Laboratório de Informática 
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5.3.6 Salas de aula 

As salas de aula apresentam desnível em sua entrada. O piso é em cerâmica e 

está bastante danificado, devendo ser substituído em todas as salas desse bloco. Teto 

em laje com pintura. Paredes em alvenaria com pintura e faixa em madeira.  

 

 

 

 

Fotos 64, 65 e 66 - Salas de Aula 
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Fotos 67 e 68 - Salas de Aula 

 

5.4  Bloco 04 – Auditório e Laboratório de Ciências 

O acesso ao bloco 04 apresenta rampas que estão fora de norma, devendo ser 

refeitas. 

 

Foto 69 - Vista externa Bloco 04 
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Foto 70 - Rampas irregulares de acesso ao bloco 

 

 

5.4.4 – Sala de recursos / Circulação 

Na entrada do bloco há uma pequena sala que será adaptada pelo Colégio 

para servir como sala de recursos. Há desníveis entre a circulação e os ambientes, 

não atendendo às normas de acessibilidade. 

 Estes ambientes possuem parede em alvenaria com pintura, piso cerâmico na 

sala de recursos e ladrilho cerâmico na circulação e forro em PVC. Os ambientes 

estão em bom estado de conservação. 

    
Foto 71 - Depósito e Foto 72 - Circulação 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Foto 73 - Desnível no acesso ao Laboratório 

 

5.4.5 – Laboratório de Ciências 

O laboratório de Ciências possui forro de gesso com algumas trincas, piso 

cerâmico em boas condições, parede em alvenaria com cerâmica na parte inferior e 

pintura na parte superior. O ambiente está em boas condições, porém o laboratório 

não apresenta capela, chuveiro lava-olhos e nem pontos de gás, não estando, 

portanto, de acordo com as normas. 

Os pontos de gás foram desativados, visto que a tubulação é antiga e 

apresentava vazamento, com risco aos usuários. 

As bancadas existentes são em granitina com base em alvenaria e 

revestimento cerâmico e todas as bancadas apresentam cubas e ponto hidráulico em 

funcionamento e em bom estado. 
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Foto 74 e 75 Laboratório de Ciências 

 

5.4.6 – Auditório e depósito 

O auditório apresenta um palco em concreto com revestimento cerâmico e 

acesso por degraus, sem acessibilidade. 

O piso cerâmico está em boas condições. Parede em alvenaria com pintura. O 

forro em PVC apresenta muitas ondulações. 

O depósito possui as mesmas características, com forro em PVC em bom 

estado. A esquadria metálica do depósito apresenta muitos danos, devendo ser 

substituída. 
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Foto 76 e 77 - Auditório 

    
Foto 78 e 79 - Depósito do Auditório 
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5.5  Bloco 05 – Biblioteca 

 

5.5.1. Biblioteca e sanitários 

A biblioteca apresenta boa dimensão e está em boas condições. Apresenta piso 

cerâmico, parede em alvenaria com pintura e teto em laje com pintura. 

Os sanitários estão em boas condições. Embora apresentem algumas barras, não 

podem ser considerados adaptados para P.c.D., pois não estão de acordo com a 

norma. 

O madeiramento do beiral apresenta peças podres. 

A necessidade de mais prateleiras na biblioteca. 
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Fotos 80, 81 e 82 - Biblioteca 

 

, 

Foto 83 – Sanitário P.c.D. 

 

 

5.5.2. Espaço Maker / Mais Aprendizagem 

O Espaço Maker / Mais aprendizagem está em boas condições. Apresenta piso 

cerâmico, paredes em alvenaria com pintura e teto em laje com pintura. Há sinais 

de infiltração na laje, sendo necessária a revisão das telhas cerâmicas na 

cobertura. O ambiente foi dividido para comportar o depósito de livros e Entrega 

do Leite. 
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Foto 84 – Espaço Maker / Mais Aprendizagem 

 

 

 

Fotos 85 e 86 – Espaço Maker / Mais Aprendizagem 
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5.5.3. Depósito de Livros 

 O espaço para depósito de livros está em boas condições. Apresenta piso 

cerâmico, paredes em alvenaria com pintura e teto em laje com pintura. Nos 

cantos do espaço há dois depósitos circulares que também estão em boas 

condições 

 

    

Fotos 87 e 88 – Depósito de Livros 

 

5.5.4. Entrega do Leite 

 O espaço de Entrega do Leite está em boas condições. Há um acesso 

independente para atendimento ao público nesse ambiente. Foi criada uma 

cobertura metálica para abrigar as pessoas que estão aguardando no lado 

externo. 
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Foto 89 – Entrega do leite 

 

 

Fotos 90 e 91 – Entrega do leite 
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5.6  Bloco 06 – Quadra Poliesportiva Coberta 

A quadra coberta está em boas condições, mas é necessário fazer o tratamento 

e pintura da estrutura metálica da cobertura. As arquibancadas precisam ser 

adequadas para atendimento às normas do Corpo de Bombeiros.  

A direção do Colégio solicitou o fechamento lateral da quadra devido ao vento e 

chuva. Com o fechamento da quadra ela poderá ser melhor utilizada. 

Necessária a pintura do piso com marcação das modalidades esportivas, visto que 

a pintura está desgastada e substituição das tabelas de basquete. 

 

 

 

Fotos 92 e 93 – Quadra poliesportiva coberta 
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Fotos 94 e 95 – Quadra poliesportiva coberta 
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Fotos 96 e 97 – Quadra poliesportiva coberta 

 

 

5.7  Bloco 07 – Depósito Material Esportivo 

O depósito de Material Esportivo apresenta boa dimensão e está em boas 

condições. Apresenta piso cerâmico, paredes em alvenaria com pintura e forro em 

PVC.  

Sugestão de melhoria: pintura interna e externa, rampa de acesso na entrada e 

reparos no local onde está instalada a tabela de basquete. 
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Fotos 98 e 99 – Depósito material esportivo 
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Fotos 100 e 101 – Depósito material esportivo 

 

 
Foto 102 – Depósito material esportivo 
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5.8  Bloco 08 – Depósito 

O Bloco 08 é uma edificação em madeira, revestida em chapa cimentícia, com 

piso em madeira, telha de fibrocimento e forro em PCC. A edificação está em 

péssimas condições e está sendo utilizada como depósito pelo Colégio. A sugestão é 

demolir essa edificação. 

    

 

Fotos 103, 104 e 105 – Depósito 
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Fotos 106 e 107 – Depósito 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 

 

Fotos 108 e 109 – Depósito 

 

 

5.9  Bloco 09 – Casa do Zelador 

A casa do zelador é uma edificação em madeira, revestida parcialmente em placa 

cimentícia. A edificação recebeu várias ampliações no decorrer dos anos. Foi possível 

vistoriar somente a parte externa da casa, nos fundos e lateral. A casa apresenta 

danos no madeiramento e beiral. Foi feita uma cobertura na lateral que está precária, 

devendo ser demolida ou reconstruída.  

Conforme medidas que constam na matrícula, a casa do zelador está invadindo 

o terreno da Escola Municipal. Seria necessário um levantamento topográfico para 

verificação da medida correta do lote e, se necessário, demolir parte da casa do 

zelador. 
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Fotos 110, 111 e 112 – Casa do Zelador 
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Fotos 113, 114 e 115 - Imagens externas da Casa do Zelador. 
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5.10 Quadras Descobertas 

 

 

Na área externa do Colégio há duas quadras descobertas, uma de futebol e uma 

de vôlei (essa em frente ao depósito de material esportivo). Ambas necessitam de 

reparos no piso em cimento e pintura do piso e faixas de demarcação.  

A quadra de futebol possui postes de iluminação. 

Na quadra de vôlei há uma área onde ocorre acúmulo de água, devendo ser feita 

a regularização do piso e algum sistema de drenagem, se necessário. 

Há um espaço livre, onde havia uma quadra de vôlei de areia que foi desativada. 

 
Foto 116 - Piso da quadra de vôlei (verde). 

 

 
Foto 117 – Quadra de futebol 
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Fotos 118 e 119 - Quadra de Futebol 

 

 
Foto 120 - Quadra de vôlei de areia desativada. 
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5.11 Áreas externas / Acessos 

 

O Colégio apresenta bastante área livre externa.  

Há necessidade de adequação dos acessos. No acesso à secretaria 

(funcionários, pais e pessoas externas) é necessário criar um isolamento no acesso 

de pessoas externas para melhorar a segurança no Colégio.  

 

 

Foto 121 - Acesso de professores, pais e pessoas externas. 

 

 

Foto 122 - Acesso de professores, pais e pessoas externas. Porta da secretaria à direita. 

 

 

O acesso de alunos está junto com o acesso de serviço, por onde entram 

veículos para carga e descarga. É importante a separação desses acessos.  

Não há passarela coberta até a entrada dos alunos. Seria necessário a sua 

ampliação para dias de chuva. 

Há um muro interno, no acesso dos alunos, que oferece risco de queda devido à 

sua inclinação pela raiz de uma árvore. É necessário reconstruir o muro com urgência, 

visto que oferece risco aos alunos. 
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Foto 123 - Muro com risco de queda. 

 

 

Foto 124 - Acesso de alunos e de serviço. 
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Foto 125 - Acesso de alunos – passarela não chega até o acesso. 

 

 

5.12 Estacionamento 

O Colégio apresenta duas áreas de estacionamento, sendo uma em frente ao 

bloco administrativo e outra entre os blocos 01 e 02. A primeira com piso sextavado 

em concreto e a segunda com piso permeável em brita. Dessa forma, há vagas 

suficientes, mas não há vaga demarcada para P.c.D. 

 

 

 

Foto 126 - Estacionamento em frente ao bloco administrativo 
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Foto 127 - Estacionamento entre os blocos 04 e 01. 

 

 

5.13 Calçadas  

As calçadas internas são em cimento e, em geral,  estão em bom estado de 
conservação. Não existe sinalização com piso tátil no Colégio. 
 
 
5.14 Passeio e muros 

O passeio em torno do Colégio é em cimento. É estreito e há árvores que 

danificaram as calçadas. Nas esquinas não há rampa de acessibilidade e também não 

há piso tátil instalado. 

Os muros são chapiscados, sem reboco. Necessário a pintura de todos os muros. 

 

 
Foto 128 - Muro interno  
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Fotos 129, 130 e 131 - Muros externos 
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Foto 132 - Muros externos 

 

 
  

Foto 133 - Árvores no passeio 

 

  

5.15 Coberturas e beirais 

Todas as coberturas do Colégio são em telhas de fibrocimento, exceto o bloco 5 

(Biblioteca) que possui cobertura em telha cerâmica e bloco 6 (Quadra Poliesportiva) 

que possui cobertura em telhas metálicas e de policarbonato.  
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A cobertura do bloco 4 (Auditório e Laboratório) foi revisada recentemente, com 

substituição das telhas, reforço e substituição de algumas peças de estrutura em 

madeira estando, portanto, em boas condições. 

Na quadra poliesportiva há necessidade de lixamento e pintura da estrutura 

metálica da cobertura e substituição de uma telha em policarbonato que está 

danificada. 

A bloco 5 (Biblioteca) possui cobertura em telha cerâmica e está em boas 

condições. 

A cobertura dos blocos 01, 02 e 03 apresentam telhas em boas condições, 

necessitando de trocas pontuais e eventuais. A estrutura em madeira necessita de 

substituição, visto que é antiga e apresenta sinais de cupim e madeiras podres na 

cobertura e beiral. 

A cobertura da casa do zelador também não está em boas condições, 

necessitando de troca de telhas e estrutura em madeira.  

 

 
 

 
Fotos 134 e 135 - Cobertura e beiral dos blocos 01, 02 e 03. 
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Foto 136 - Cobertura e beiral dos blocos 01, 02 e 03. 

 

5.16 Geral 

O Colégio não possui mastros de bandeira. 

Considerando as áreas livres disponíveis seria possível fazer a ampliação de 

ambientes com cozinha, refeitório e depósitos. 

Sugestão de instalação de uma Sala Ambiente externa, com mesinhas de xadrez 

e um anfiteatro ao ar livre. 

 

 

6. INFRAESTRUTURA 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria.  

O colégio apresenta diversas fossas que não estão mapeadas, sendo portanto 

difícil a sua manutenção. 

Há previsão de breve instalação de rede de esgoto no local pela Sanepar, 

conforme informado pela Direção do Colégio.  

 

6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de entrada de energia foi substituído recentemente por uma entrada de 
200 A. É necessário demolir a antiga entrada de energia. 

A fiação elétrica foi substituída em alguns ambientes, mas a fiação não é adequada 
e ocorre queda de energia quando é ligado algum equipamento que demande maior 
carga. 
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Foto 137 - Entrada de energia de 200 A à direita e no muro a antiga entrada a ser demolida. 

 

   
Foto 138 - Entrada de energia de 200A 

 
 
6.2 Iluminação 

Quase todos os ambientes do Colégio já apresentam luminárias em Led. Faltam 
substituir em algumas salas de aula, mas o Colégio está providenciando à medida que 
as lâmpadas necessitam de troca.  

Os pátios externos descobertos necessitam de mais iluminação. 
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6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet para acesso de funcionários e alunos. O 
funcionamento está bom, sendo fraco o sinal apenas no Bloco 04 (Auditório). 

O colégio possui câmeras de segurança instaladas pelos ambientes. 
 

6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Atualmente não existe SPDA instalado no Colégio. 
 
6.5  Instalações Hidrossanitárias 

A escola é atendida pela rede de água da Sanepar e conta com caixas d’água para 
armazenamento.  

A drenagem do terreno está satisfatória. 
  

6.6  Prevenção de Incêndio e Pânico  

Foram identificados elementos de prevenção de incêndio e pânico, como 
extintores, iluminação e sinalização de emergência. Há necessidade de um projeto de 
PTPID e de eventuais adequações de acessibilidade para atender às exigências do 
Corpo de Bombeiros. 
 
 

 
 

Foto 139 - Extintor e iluminação de emergência. 
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7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 

 

 

Curitiba, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

Ângela Cristina Kawka 

Arquiteta – CAU A35394-9  

FUN/DEP/COP 
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COLÉGIO ESTADUAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio C.E. Profª Lucia Barros Lisboa
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Localização: Londrina – PR
Responsável: Engenheiro 
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RELATÓRIO DE VISITA  

STADUAL PROFª LUCIA BARROS LISBOA

LONDRINA-PR 

C.E. Profª Lucia Barros Lisboa 
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

PR 
 Civil Marcio Augusto do Nascimento – CREA 

 

41 3250-8100 

LUCIA BARROS LISBOA 

CREA 117.738/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo 
ao Colégio Estadual Profª Lucia Barros Lisboa
e apresentar sugestões que englobem inclusive 
qualidade do espaço físico
alunos atendidos pela unidade escolar
 

Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Instituição: C.E. Profª Lucia Barros Lisboa
Localização: Rua Araci de Almeida, 030 
Tipo de uso: Edificação Escolar
Matrícula: 148.557 – Registro de Imóveis de Londrina 
Proprietário: Município de Londrina
Área do terreno: 6.426,29  m²
Área total construída: 2.178,00
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tem por objetivo especificar os pontos observados durante a visita técnica 
Lucia Barros Lisboa, localizado no município de Lond
que englobem inclusive adequações, visando

físico de forma a contribuir na relação ensino/aprendizagem dos 
tendidos pela unidade escolar. 

Fachada do Colégio Estadual Profª Lucia Barros Lisboa

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Lucia Barros Lisboa 
Rua Araci de Almeida, 030 - CJ Manoel Gonçalves II- Londrina

Tipo de uso: Edificação Escolar 
Registro de Imóveis de Londrina /2º Ofício 

Município de Londrina 
m² 

2.178,00 m² 
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observados durante a visita técnica 
, localizado no município de Londrina/PR 

, visando aprimorar a 
de forma a contribuir na relação ensino/aprendizagem dos 

 
Lucia Barros Lisboa 

Londrina-PR 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

 

Foto 02: Limites

 

Inscrição Municipal: 07.01.0409.4.0453.0001

 

• Zoneamento: ZR-

• Coeficiente de aproveitamento

• Taxa de Ocupação

• Taxa de Ocupação Realizada: 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 2
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Limites do terreno do C.E. Profª Lucia Barros Lisboa

07.01.0409.4.0453.0001 

-3 – Zona Residencial 3 

Coeficiente de aproveitamento: 1,0 

Taxa de Ocupação Máxima: 65% 

Taxa de Ocupação Realizada: 33,89% 

Permeabilidade Mínima: 20% 
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Lucia Barros Lisboa. 
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4. IMPLANTAÇÃO 

BLOCO 02
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BLOCO 01
BLOCO 03

BLOCO 04

 
Imagem 01 – Implantação arquitetônica  
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BLOCO 03
BLOCO 05
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1

2

 

1 APOIO PEDAGÓGICO

2 

3 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

4 SALA DE AULA

5 SALA DE AULA

6 SALA DE AULA

7 SALA DE AULA

8 DEPOSITO MATERIAL

9 SALA DE AULA

10 I.S FEMININO

11 I.S MASCULINO ALUNOS
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BLOCO 01

1

2
3 4 5 6

192021
23

22

24

27

2526

17
16

 

Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

 

BLOCO 01 

APOIO PEDAGÓGICO 12,87

DEPÓSITO 17,16

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 63,16

SALA DE AULA 49,10

SALA DE AULA 49,41

SALA DE AULA 48,80

SALA DE AULA 50,02

DEPOSITO MATERIAL 10,06

SALA DE AULA 46,89

FEMININO ALUNOS 17,78

I.S MASCULINO ALUNOS 17,78
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7 9

10
11

14

1819

8

12

13 15

15

12,87 m² 

17,16 m² 

63,16 m² 

49,10 m² 

49,41 m² 

48,80 m² 

50,02 m² 

10,06 m² 

46,89 m² 

17,78 m² 

17,78 m² 
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12 

13 DEPOSITO DE MERENDA

14 PATIO COBERTO / REFEITÓRIO

15 DEPOSITO MATERIAL

16 AREA DE CIRCULAÇÃO

17 

18 SALA DE AULA

19 SALA DE AULA

20 SALA DE AULA

21 SALA DO PROFESSOR

22 SUPERVISÃO

23 SALA DA PEDAGOGIA

24 SALA DO DIRETOR

25 I.S FUNCIONÁRIOS

26 

27 SECRETARIA
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COZINHA 22,50

DEPOSITO DE MERENDA 7,81

PATIO COBERTO / REFEITÓRIO 73,80

DEPOSITO MATERIAL 11,08

AREA DE CIRCULAÇÃO 144,28

HALL 12,61

SALA DE AULA 49,10

SALA DE AULA 49,10

SALA DE AULA 49,10

SALA DO PROFESSOR 29,89

SUPERVISÃO 5,75

SALA DA PEDAGOGIA 11,80

SALA DO DIRETOR 6,89

FUNCIONÁRIOS 10,40

HALL 8,28

SECRETARIA 21,21

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 
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22,50 m² 

7,81 m² 

73,80 m² 

11,08 m² 

144,28 m² 

12,61 m² 

49,10 m² 

49,10 m² 

49,10 m² 

29,89 m² 

5,75 m² 

11,80 m² 

6,89 m² 

10,40 m² 

8,28 m² 

21,21 m² 
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1 CASA DO 
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BLOCO 02

 

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

BLOCO 02 

CASA DO ZELADOR 51,20

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 
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51,20 m² 
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1 

2 SALA DE AULA

3 SALA DE 

4 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

5 SALA DE AULA

6 AREA DE CIRCULAÇÃO
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BLO CO 03

1

2

3

4

5

6

 

Imagem 04 – Planta baixa bloco 03  

 

BLOCO 03 

BIBLIOTECA 74,90

SALA DE AULA 49,35

SALA DE AULA 51,10

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,55

SALA DE AULA 74,55

AREA DE CIRCULAÇÃO 24,15

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 
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74,90 m² 

49,35 m² 

51,10 m² 

74,55 m² 

74,55 m² 

24,15 m² 
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1 
QUADRA POLIESPORTIVA 
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BLOCO 04

 

Imagem 05 – Planta baixa bloco 04  

 

BLOCO 04 

QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA O 

690,00

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04 
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690,00 m² 
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1 SALA DE AULA

2 SALA DE AULA

3 SALA DE AULA

4 SALA DE AULA

4.1.  Áreas de expansão

O C.E. Profª Lucia Barros Lisboa não possui área para possível expansão
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1

2

3

4

 

Imagem 06 – Planta baixa bloco 05 

 

BLOCO 05 

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

Tabela 05 – Ambientes e áreas Bloco 05 

 

 

Áreas de expansão 

Lucia Barros Lisboa não possui área para possível expansão

 

41 3250-8100 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

Lucia Barros Lisboa não possui área para possível expansão. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias por 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 é o bloco principal da escola. Nele
laboratório de informática 
receberam alterações na finalidade de uso 
laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas para criação de sala 
apoio pedagógico e depósito
ambiente, gerando salas com áreas inadequadas ao uso, com 
ventilação, além de instalações elétricas pouco adaptadas

 

A entrada para a secretaria apresenta 
não atende a norma de acessibilidade.

Sugestão de melhoria: Aumentar a 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias por Bloco. 

é o bloco principal da escola. Nele centraliza as áreas
 cozinha, banheiros e salas de aula. 

receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos anos, como 
laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas para criação de sala 
apoio pedagógico e depósito. Foram utilizadas paredes divisórias para alteração do 

gerando salas com áreas inadequadas ao uso, com pouca iluminação e
ventilação, além de instalações elétricas pouco adaptadas. 

  
Fotos 01 e 02: Acesso à Secretaria 

 

ntrada para a secretaria apresenta uma porta estreita e uma rampa íngreme que 
não atende a norma de acessibilidade.   

Aumentar a largura da porta e adequar à rampa de acesso.
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fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

áreas administrativas, 
. Alguns ambientes 

ao longo dos anos, como exemplo, o 
laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas para criação de sala de 

Foram utilizadas paredes divisórias para alteração do 
pouca iluminação e 

 

uma porta estreita e uma rampa íngreme que 

largura da porta e adequar à rampa de acesso. 
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Fotos

O laboratório de informática
pedagógico e depósito. A divisória de madeira do tipo naval, até o 
iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada.

Sugestão de melhoria: Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
entre o laboratório e a sala de apoio pedagógico. Trocar as luminárias existentes por 
LED e adequar corretamente as tubulações elétricas e da rede lógica para atendimento 
aos ambientes. 

 

 

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão sendo reformados com recursos do 
Programa Escola Bonita 02. Assim não 
ambientes. 
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Fotos 03 e 04: Laboratório de informática 

 
O laboratório de informática foi subdividido com divisórias e foi criado a sala de apoio 

A divisória de madeira do tipo naval, até o 
iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada. 

Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
entre o laboratório e a sala de apoio pedagógico. Trocar as luminárias existentes por 

corretamente as tubulações elétricas e da rede lógica para atendimento 

 
Foto 05: Banheiro dos alunos 

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão sendo reformados com recursos do 
Escola Bonita 02. Assim não há sugestão de melho
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e foi criado a sala de apoio 
A divisória de madeira do tipo naval, até o teto, diminui a 

Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
entre o laboratório e a sala de apoio pedagógico. Trocar as luminárias existentes por 

corretamente as tubulações elétricas e da rede lógica para atendimento 

 

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão sendo reformados com recursos do 
sugestão de melhorias para estes 
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As salas de aula estão em má conservação. O 
quebrados. O restante das paredes e teto possui cor clara, conforme indicado p
esse tipo de aula, mas está em má conservação. 
não abrem alem de alguns vidros quebrados.

Sugestão: Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED
reparos nas janelas e vidros.

 

O colégio não conta com um espaço 
praticamente toda a área da única área de lazer coberta do colégio

Sugestão de melhoria: Fazer a construção de um novo refeitório.
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Foto 06: sala de aula 

estão em má conservação. O piso cerâmico antigo e alguns 
O restante das paredes e teto possui cor clara, conforme indicado p

esse tipo de aula, mas está em má conservação. Algumas janelas estão quebradas e 
não abrem alem de alguns vidros quebrados. 

Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED
reparos nas janelas e vidros. 

 
Foto 07: sala de aula 

 
O colégio não conta com um espaço adequado de refeitório, sendo que este ocupa 
praticamente toda a área da única área de lazer coberta do colégio. 

Fazer a construção de um novo refeitório. 
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cerâmico antigo e alguns 
O restante das paredes e teto possui cor clara, conforme indicado para 

Algumas janelas estão quebradas e 

Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED, fazer 

 

adequado de refeitório, sendo que este ocupa 
.  
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A cozinha do colégio e suas áreas anexas apresentam dimensões 
atender as demandas de alimentação do colégio
e controle de temperatura da cozinha. A pintura do teto está danificada devido a 
problemas de infiltração. |O piso e revestimento são antigos e alguns estão quebrados. 
Não existe vestiário para os funcionários da cozinha.
capacidade para quatro cilindros P

Sugestão de melhoria: É necessário fazer uma reforma total c
do colégio de forma a atender integralmente as normas e legislações relativas ao tema. 
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Fotos 08 e 09: Cozinha. 

 

  

Foto 10: deposito de merenda 

A cozinha do colégio e suas áreas anexas apresentam dimensões 
demandas de alimentação do colégio. Não há coifa para ajudar na exaustão 

trole de temperatura da cozinha. A pintura do teto está danificada devido a 
de infiltração. |O piso e revestimento são antigos e alguns estão quebrados. 

Não existe vestiário para os funcionários da cozinha. Há uma central de gás com 
capacidade para quatro cilindros P-45. 

Sugestão de melhoria: É necessário fazer uma reforma total com ampliação da cozinha 
do colégio de forma a atender integralmente as normas e legislações relativas ao tema. 

 

41 3250-8100 

 

A cozinha do colégio e suas áreas anexas apresentam dimensões insuficientes para 
. Não há coifa para ajudar na exaustão 

trole de temperatura da cozinha. A pintura do teto está danificada devido a 
de infiltração. |O piso e revestimento são antigos e alguns estão quebrados. 

Há uma central de gás com 

om ampliação da cozinha 
do colégio de forma a atender integralmente as normas e legislações relativas ao tema.  
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Foto 

 

A secretaria foi subdividida
teto, diminui a iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada.
secretaria, os outros ambientes administrativos possuem pintura danificada, piso antigo 
e alguns quebrados. O quadro de energia é antigo assim como toda instalação elétrica.
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Fotos 11 e 12: secretaria. 

  
Foto 13: sala dos professores e da pedagogia 

 

Foto 14: quadro de energia 

a com divisórias. A divisória de madeira do tipo naval, até o 
teto, diminui a iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada.
secretaria, os outros ambientes administrativos possuem pintura danificada, piso antigo 

lguns quebrados. O quadro de energia é antigo assim como toda instalação elétrica.
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A divisória de madeira do tipo naval, até o 
teto, diminui a iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada. Alem da 
secretaria, os outros ambientes administrativos possuem pintura danificada, piso antigo 

lguns quebrados. O quadro de energia é antigo assim como toda instalação elétrica. 
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Sugestão de melhoria: Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
entre o laboratório e a sala dos professores. Trocar a
substituir quadros de energia e toda instalação elétrica do bloco, fazer a pintura geral e 
substituição dos pisos. 

 

5.2  Bloco 02 Casa do zelador

 
 Neste bloco localiza
dentro da escola, não citaremos ne
 

5.3  Bloco 03  

O Bloco 03 é composto por salas de aula, laboratório de ciências
referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 
os alunos e funcionários se dá por uma área de circulação que não está 
a norma técnica de acessibilidade NBR
acesso.  
Sugestão: executar uma rampa de acesso com dimensões e inclinação 
a norma técnica de acessibili
 

A instalação elétrica do bloco está defasada
e algumas nem abre, as luminárias não são de LED. 
Sugestão: Substituir as luminárias por LED devido 
elétrica do bloco, fazer os reparos nas janelas danificadas e executar nova pintura. 
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Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
entre o laboratório e a sala dos professores. Trocar as luminárias existentes por LED, 
substituir quadros de energia e toda instalação elétrica do bloco, fazer a pintura geral e 

Casa do zelador 

localiza-se a casa do zelador. Por ser uma residência unifamiliar 
dentro da escola, não citaremos neste relatório.  

O Bloco 03 é composto por salas de aula, laboratório de ciências
referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 

se dá por uma área de circulação que não está 
a norma técnica de acessibilidade NBR-9050/2020 sendo necessária 

executar uma rampa de acesso com dimensões e inclinação 
a norma técnica de acessibilidade NBR-9050/2020. 

 
Foto 15: Desnível entre o Bloco 01 e 03 

 

 

A instalação elétrica do bloco está defasada. As janelas das salas de aula são antigas, 
e algumas nem abre, as luminárias não são de LED.  

Substituir as luminárias por LED devido à economia, refazer toda instalação 
elétrica do bloco, fazer os reparos nas janelas danificadas e executar nova pintura. 
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Remover painel superior para permitir a ventilação cruzada 
s luminárias existentes por LED, 

substituir quadros de energia e toda instalação elétrica do bloco, fazer a pintura geral e 

casa do zelador. Por ser uma residência unifamiliar 

O Bloco 03 é composto por salas de aula, laboratório de ciências e biblioteca. O 
referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 01 e o acesso para 

se dá por uma área de circulação que não está de acordo com 
9050/2020 sendo necessária uma rampa de 

executar uma rampa de acesso com dimensões e inclinação de acordo com 

. As janelas das salas de aula são antigas, 

economia, refazer toda instalação 
elétrica do bloco, fazer os reparos nas janelas danificadas e executar nova pintura.  
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O Laboratório de Ciencias 
revestidas e algumas cubas não f

Sugestão de melhoria: Executar bancada com rebaixo para cadeirantes
chuveiro lava-olhos. Trocar a iluminação por LED
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Foto 16: sala de aula 

de Ciencias encontra-se razoalvel. Pisos e bancadas 
algumas cubas não funcionam. Não há capela e nem chuveiro lava

Sugestão de melhoria: Executar bancada com rebaixo para cadeirantes
. Trocar a iluminação por LED. 

 
Foto 17: Laboratório de Ciências 
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bancadas são antigos 
Não há capela e nem chuveiro lava-olhos.  

Sugestão de melhoria: Executar bancada com rebaixo para cadeirantes, capela e 
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5.4 Bloco 04 Quadra de Esportes

 

O bloco 04 conta com a

   

     

A escola conta com uma área de esportes com quadra poliesportiva coberta que 
possui bom estado de conservação, a pintura do piso não está boa, o alambrado es
danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados (traves do gol).

Sugestão de melhoria: Refazer a pintura do piso da quadra e substituir alambrados 
danificados e traves do gol.

   
5.5 Bloco 05 

O Bloco 03 é composto por 
desnível em relação ao bloco 
uma área de circulação que está 
NBR-9050/2020 sendo necessária 
guarda corpo.  
Sugestão: adequação dos corrimãos e 
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de Esportes 

a quadra poliesportiva coberta. 

   
Fotos 18 e 19: Quadra poliesportiva coberta 

A escola conta com uma área de esportes com quadra poliesportiva coberta que 
bom estado de conservação, a pintura do piso não está boa, o alambrado es

danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados (traves do gol).

Refazer a pintura do piso da quadra e substituir alambrados 
e traves do gol. 

O Bloco 03 é composto por 4 salas de aula. O referido bloco apresenta acentuado 
desnível em relação ao bloco 03 e o acesso para os alunos e funcionários 
uma área de circulação que está de acordo com a norma técnica de acessibilidade 

9050/2020 sendo necessária apenas adequação do corrimão e instalação de 

adequação dos corrimãos e guarda-corpo da rampa. 
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A escola conta com uma área de esportes com quadra poliesportiva coberta que 
bom estado de conservação, a pintura do piso não está boa, o alambrado está 

danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados (traves do gol). 

Refazer a pintura do piso da quadra e substituir alambrados 

O referido bloco apresenta acentuado 
acesso para os alunos e funcionários se dá por 

de acordo com a norma técnica de acessibilidade 
apenas adequação do corrimão e instalação de 
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As salas de aulas são relati
sendo necessário apenas refazer a pintura.
 

 

5.6  Áreas externas  

O colégio não conta com acessibilidade 
a escola se dá por uma rampa que 
acessibilidade. As calçadas da escola estão em bom estado de conservação, em 
alguns pontos estão quebradas, em alguns locais a escola não possui uma rede de 
drenagem. 
Sugestão de melhoria: Adequar o acesso 
alunos da área externa, fazer a correção das calçadas quebradas, executar sistema de 
drenagem nos locais que não possuem.
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Foto 20: acesso ao bloco 05 

As salas de aulas são relativamente novas e estão em bom estado de conservação 
sendo necessário apenas refazer a pintura. 

 
Foto 21: sala de aula 

O colégio não conta com acessibilidade no acesso a secretaria e o acesso dos alunos 
a escola se dá por uma rampa que não está de acordo com as normas de 
acessibilidade. As calçadas da escola estão em bom estado de conservação, em 
alguns pontos estão quebradas, em alguns locais a escola não possui uma rede de 

Adequar o acesso à secretaria, adequar a rampa de acesso aos 
fazer a correção das calçadas quebradas, executar sistema de 

drenagem nos locais que não possuem. 
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vamente novas e estão em bom estado de conservação 

no acesso a secretaria e o acesso dos alunos 
não está de acordo com as normas de 

acessibilidade. As calçadas da escola estão em bom estado de conservação, em 
alguns pontos estão quebradas, em alguns locais a escola não possui uma rede de 

secretaria, adequar a rampa de acesso aos 
fazer a correção das calçadas quebradas, executar sistema de 
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. 
Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4 cilindros 
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser 
local coberto. 
Sugestão: Executar uma nova central de gás em outro local ou remover a cobertura 
para viabilizar a central de gás existente.
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Fotos 22 e 23: acesso aos alunos 

Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4 cilindros 
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser 

Executar uma nova central de gás em outro local ou remover a cobertura 
para viabilizar a central de gás existente. 

 
Foto 24: Central de gás GLP. 
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Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4 cilindros 
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser executada em um 

Executar uma nova central de gás em outro local ou remover a cobertura 



 

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO

Rua dos Funcionários, 1323 
 

Não foi observada a existência
 
Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 
atmosféricas. O sistema dev
Norma. 
 
 
5.7 Telhado e beirais 

  
Foto

 
O telhado do bloco 01 e composto por telhas 
administrativa e salas de aula e telhas cerâmicas do tipo portuguesas nos banheiros e 
cozinha. Nos locais onde possuem telhas francesas ocorrem muitas infiltrações. Há 
muitos beirais de madeira danificados. No bloco 03 a
estão em boas condições. No bloco 05 as telhas são cerâmicas do tipo francesas e 
estão em boas condições devido ao bloco ser relativamente novo.
 
Sugestão de melhoria: Substituir a cobertura e beirais danificados do bloco 01.
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oi observada a existência de para-raios na escola.  

Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas. O sistema deve ser vistoriado a cada 3 anos como previsto na mesma 

   
Fotos 25 e 26: telhado e beiral da escola. 

O telhado do bloco 01 e composto por telhas cerâmicas do tipo francesas na área 
administrativa e salas de aula e telhas cerâmicas do tipo portuguesas nos banheiros e 
cozinha. Nos locais onde possuem telhas francesas ocorrem muitas infiltrações. Há 
muitos beirais de madeira danificados. No bloco 03 as telhas são de fibrocimento e 

condições. No bloco 05 as telhas são cerâmicas do tipo francesas e 
estão em boas condições devido ao bloco ser relativamente novo. 

Substituir a cobertura e beirais danificados do bloco 01.
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Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 

Proteção de estruturas contra descargas 
anos como previsto na mesma 

 

cerâmicas do tipo francesas na área 
administrativa e salas de aula e telhas cerâmicas do tipo portuguesas nos banheiros e 
cozinha. Nos locais onde possuem telhas francesas ocorrem muitas infiltrações. Há 

s telhas são de fibrocimento e 
condições. No bloco 05 as telhas são cerâmicas do tipo francesas e 

Substituir a cobertura e beirais danificados do bloco 01. 
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5.8 Calçadas externas e muros
 

Foto 27
 

Foto
 
 
As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de 
Lei nº 11.381/2011. Não existe piso podo
disso, em alguns locais há desníveis 
 
Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
definidos pela Lei nº 11.381/2011
NBR 16537/2016 – Acessibilidade 
elaboração de projetos e instalação.
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Calçadas externas e muros 

Foto 27: Calçada da Rua José Maria Pereira. 

 
Foto 28: Calçada da Rua Araci de Almeida 

As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de Londrina
. Não existe piso podo-tátil em nenhum trecho do passeio.

desníveis os quais estão danificados. 

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
pela Lei nº 11.381/2011. Fazer piso podo-tátil no passeio de ac

Acessibilidade – Sinalização tátil no piso 
elaboração de projetos e instalação. 

 

41 3250-8100 

 

 

Londrina definido pela 
tátil em nenhum trecho do passeio. Além 

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
tátil no passeio de acordo com a 

Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 
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O muro do colégio possui rachaduras próxim
 

Foto 28: 
 
 
Sugestão de melhoria: Demolir e refazer o muro na parte que 
 
 
 
6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, que possui laje em alguns blocos e forro em outros
madeira com telhas de fib
blocos e beirais em PVC e de madeira 
metálica com telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado 
e alto. Há necessidade de mais áre
conforto térmico, adequação de iluminação, conforme já apontados anteriormente, 
atendimento da acessibilidade e melhora nos deslo
grande demanda da escola refere
infiltrações e causam danos em outras partes da estrutura. 

 
6.1 Instalações Elétricas 

Foi feita a troca do padrão de energia do colégio em 20
dos aparelhos de ar condicionados nas salas de aula. 
instalações elétricas interna
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio
atendimento das novas normas, incluindo aterramento de toda a in
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possui rachaduras próximas à entrada de alunos e 

 
: Muro de divisa com a da Rua Araci de Almeida 

Sugestão de melhoria: Demolir e refazer o muro na parte que possui rachaduras

ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 

em alguns blocos e forro em outros, estrutura do telhado em 
madeira com telhas de fibrocimento no bloco 03 e telhas cerâmicas no restante dos 

e de madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e 
metálica com telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado 

. Há necessidade de mais áreas cobertas e fechadas para proporcional maior 
conforto térmico, adequação de iluminação, conforme já apontados anteriormente, 
atendimento da acessibilidade e melhora nos deslocamentos entre blocos e pátios. A 
grande demanda da escola refere-se à cobertura do bloco 01 que possui muitas 
infiltrações e causam danos em outras partes da estrutura.  

Foi feita a troca do padrão de energia do colégio em 2016 para 400 A para a instalação 
dos aparelhos de ar condicionados nas salas de aula. Porém não foi feita a troca da

internas nos blocos, sendo necessária a readequação da rede 
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio
atendimento das novas normas, incluindo aterramento de toda a instalação
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de alunos e secretaria. 

 
 

possui rachaduras. 

ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 

, estrutura do telhado em 
no bloco 03 e telhas cerâmicas no restante dos 

nos blocos e estrutura de concreto armado e 
metálica com telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado 

as cobertas e fechadas para proporcional maior 
conforto térmico, adequação de iluminação, conforme já apontados anteriormente, 

camentos entre blocos e pátios. A 
do bloco 01 que possui muitas 

16 para 400 A para a instalação 
Porém não foi feita a troca das 

blocos, sendo necessária a readequação da rede 
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio e 

stalação. 
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6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia. 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi
conforme programas que estão vigentes.
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Atualmente não existe para 
projeto e a execução do SPDA em todo o colégio.
 
6.5 Instalações Hidrossanitári

Toda escola é abastecida com agua proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar. 
 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico 

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 
exigências dos Bombeiros quanto 
contra Incêndio (PTPID) e aprovar no Corpo de Bombeiros.
 
 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria
NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
NBR 6118/2003 – Projeto de 
NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário 
NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto 
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso 
instalações. 
Lei 11.381/2011 – Código de obras de 
Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de calçadas
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A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia. 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos
conforme programas que estão vigentes. 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

para raios na escola. Sendo assim, se faz necessário fazer o 
projeto e a execução do SPDA em todo o colégio. 

Hidrossanitária 

Toda escola é abastecida com agua proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar. 

Prevenção de Incêndio e Pânico  

colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

mbeiros quanto às rotas de fuga, elaborar o Projeto de Prevenção 
) e aprovar no Corpo de Bombeiros. 

Instalações elétricas de baixa tensão 
Instalação predial de água fria 
Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e 

Código de obras de Londrina. 
Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de calçadas
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A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda-
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia.  

espalhados pelos blocos, 

. Sendo assim, se faz necessário fazer o 

Toda escola é abastecida com agua proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar.  

colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

s rotas de fuga, elaborar o Projeto de Prevenção 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL LUCY REQUIÃO DE MELLO E SILVA 

FAZENDA RIO GRANDE – PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Fazenda Rio Grande – PR 

Responsável: Engenheiro Civil João Paulo Dlugosz– CREA 168797/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 

no Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva localizado no município de 

Fazenda Rio Grande-PR, que ocorreu no dia 7 de outubro de 2022 e apresentar 

sugestões de adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
Imagem 01 – Fachada do Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Videira, 315 - Jardim Eucaliptos, Fazenda Rio Grande - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 10.135,00 m² 

Área total construída:2.978,54 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Imagem 02: Localização do Terreno do CE Lucy Requião de Mello e Silva 

Indicação Fiscal: 064.008.0102 

• Zoneamento: ZR-1 – Zona Residencial 1 

• Coeficiente de aproveitamento: 0,29 

• Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

• Taxa de Ocupação Realizada:29,38% 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% 

• Taxa de Permeabilidade Existente: 51,41% 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

Figura 01 – Implantação arquitetônica  
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Figura 02 – Planta baixa Bloco 01  

 
BLOCO 01 

1 SALA DA DIREÇÃO 12,10 m² 

2 SECRETARIA 36,85 m² 

3 SALA DO SECRETÁRIO 12,10 m² 

4 ARQUIVO MORTO 12,10 m² 

5 SALA DE RECURSOS 12,10 m² 

6 I.S ÁREA ADM 22,04 m² 

7 SALA DOS PROFESSORES 24,50 m² 

8 DEPÓSITO MAT. ED. FÍSICA 15,70 m² 

9 SALA DO POLICIAL 9,54 m² 
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10 SALA EXTRA 48,96 m² 

11 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 74,20 m² 

12 BIBLIOTECA 74,20 m² 

13 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,20 m² 

14 DEPENDÊNCIAS DA COZINHA 69,25 m² 

15 REFEITÓRIO 101,50 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 

 

 Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

BLOCO 02 

16 SALA DE AULA 50,76 m² 

17 SALA DE AULA  50,76 m² 

18 SALA DE AULA 50,76 m² 

19 I.S FEMININO/PNE 25,38 m² 

20 I.S MASCULINO/DML 25,38 m² 

21 SALA DE AULA 50,76 m² 
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22 SALA DE AULA 50,76 m² 

23 SALA DE AULA 50,76 m² 

24 SALA DE AULA 50,76 m² 

25 SALA DE AULA 50,76 m² 

26 SALA DE AULA 50,76 m² 

27 SALA DE AULA 50,76 m² 

28 SALA DE AULA 50,76 m² 

29 SALA DOS PROFESSORES 25,38 m² 

30 SALA PEDAGÓGICA 25,38 m² 

31 SALA DE AULA 50,76 m² 

32 SALA DE AULA 50,76 m² 

33 SALA DE AULA 50,76 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 
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4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: Sala da direção, sala do secretário, secretaria, arquivo morto, sala de 

recursos, sala dos professores, instalações sanitárias, depósito de materiais de 

educação física, sala do policial, sala extra, biblioteca, laboratório de ciências, cozinha 

e dependências e refeitório. 

Bloco 02: Salas de aula, instalações sanitárias, sala dos professores e sala 

pedagógica. 

Edificações isoladas Quadra coberta, casa do permissionário. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

O Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva possui um amplo terreno que 

comportaria ampliações. Dentre os espaços disponíveis, destaca-se uma área de 

657,00 m² entre a casa do permissionário e a quadra coberta e duas áreas iguais de 

233,25 m² entre os blocos definidos acima. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 

e propostas para melhorias por Bloco. 

5.1 Bloco 01 

O bloco 01 concentra as atividades administrativas realizadas no colégio, 

estacionamento dos professores, laboratórios, biblioteca e cozinha com refeitório e 

dependências auxiliares. 

 

Fotos 01 e 02: Sala da Direção (Ambiente 01) 

 

A sala da direção, representada na Planta do bloco pelo ambiente 01, possui piso 

cerâmico, laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor azul. A iluminação e 

ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Retirada de mobília não utilizada para melhorar o fluxo no 

ambiente. 
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Fotos 03 a 05: Secretaria (Ambiente 02)  

A secretaria, representada na Planta do bloco pelo ambiente 02, possui piso cerâmico, 

laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor branca. O atendimento à 

comunidade ocorre por uma janela com tampo em granito e com porta de enrolar. O 

atendimento aos alunos é feito por uma bancada no lado oposto da sala. Cada 
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funcionária trabalha em um computador. A iluminação é feita com lâmpadas em LED 

e outras tubulares, a ventilação é natural e por meio de ventiladores.  

Sugestão de melhoria: Troca das lâmpadas tubulares por lâmpadas em LED 

equivalentes. 

 
Fotos 06 a 08: Sala do secretário (Ambiente 03) 
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A sala do secretário, representada na Planta do bloco pelo ambiente 03, possui piso 

cerâmico, laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor branca e azul. A sala 

possui um computador para o secretário e diversos armários para armazenamento de 

documentos. A iluminação é feita por lâmpada em LED e outras tubulares, a ventilação 

é natural e por meio de ventiladores. 

Sugestão de melhoria: Remanejar armários para que o fluxo na sala fique mais 

desobstruído.  

 

Fotos 09 a 12: Arquivo Morto (Ambiente 04) 
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O arquivo morto, representado na Planta do bloco pelo ambiente 04, possui piso 

cerâmico, laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor branca. Possui 

prateleiras com os documentos a serem arquivados, mesa com computador e 

impressora A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

 

Fotos 13 a 15: Sala de recursos (Ambiente 05) 
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A sala de recursos, representado na Planta do bloco pelo ambiente 05, possui piso 

cerâmico, laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor branca e azul. Em seu 

mobiliário conta com mesas, computador e armários para armazenar materiais. A 

iluminação é feita por dois pontos de luz, e a ventilação é satisfatória. 

Sugestão de melhoria: Substituição de lâmpadas tubulares por equivalentes em LED. 

 

 

Fotos 16 e 17: Instalações Sanitárias (Ambiente 06) 

As instalações administrativas contam com instalações sanitárias, masculina e 

feminina, ambas com um vaso sanitário e um lavatório, porta em madeira e ventilação 

por janela basculante. O piso e a parede são inteiramente revestidos por azulejos 

cerâmicos. 
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Fotos 18 a 21: Sala dos professores (Ambiente 07) 

A sala dos professores, representado na Planta do bloco pelo ambiente 07, possui 

piso cerâmico, laje de teto na cor branca, paredes pintadas na cor branca e azul. Em 

seu mobiliário conta com mesas, computador e armários para armazenar materiais, 

também há um banheiro utilizado pelos professores na sala, revestido inteiramente 
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com azulejo cerâmico. A iluminação é feita por luminárias tubulares e LED, e a 

ventilação é satisfatória. 

Sugestão de melhoria: Substituição de lâmpadas tubulares por equivalentes em LED. 

 

Fotos 22 a 24: Depósito de materiais de Ed. Física (Ambiente 08) 
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O depósito de materiais, representado na Planta do bloco pelo ambiente 08, era um 

ambiente único juntamente com a sala do policial e a sala extra, que foi dividido para 

dar origem aos ambientes supracitados. O piso é cerâmico, laje com pintura na cor 

branca e a parede divisória é feita em compensado naval. Em seu mobiliário conta 

com armários para armazenar materiais. A iluminação é feita por um ponto de luz, e a 

ventilação é insatisfatória. 

Sugestão de melhorias: Colocação de novos armários para melhor organização, 

abertura de janela para melhorar a ventilação. 

 

Fotos 25 a 27: Sala do Policial (Ambiente 09) 
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A sala do policial possui piso cerâmico e divisórias em compensado naval. Seu 

mobiliário possui mesa com computador e armário. A iluminação é fraca e a ventilação 

é feita com a janela basculante. 

Sugestão de melhorias: Colocação de mais um ponto de luz no local. 

 

Fotos 28 a 31: Sala extra (Ambiente 10) 

A sala extra, representado na Planta do bloco pelo ambiente 10, possui piso cerâmico, 

laje com pintura na cor branca e parede com cerâmica na meia altura. A divisória dos 

fundos da sala é feita em compensado naval. Em seu mobiliário conta com cadeiras, 
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mesas para armazenar materiais. A iluminação é feita por lâmpadas em LED, e há 

ventilação cruzada na sala, de forma satisfatória. 

 

Fotos 32 a 33: Laboratório de Informática (Ambiente 11) 

O laboratório de informática, representado na Planta do bloco pelo ambiente 11, 

possui cerâmico, laje com pintura na cor branca e parede com cerâmica na meia 

altura. Conta com 14 computadores para a utilização dos alunos. A iluminação é feita 

por lâmpadas em LED, e a sala possui ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Melhorias no mobiliário, com mesas e cadeiras adequadas 

para o uso de computadores. Instalação de mais pontos de luz melhorando a 

iluminação. 
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Fotos 34 a 39: Biblioteca (Ambiente 12) 

A biblioteca, representada na Planta do bloco pelo ambiente 12, possui cerâmico, laje 

com pintura na cor branca e parede com cerâmica na meia altura e pintura azul no 

complemento. Em seu mobiliário, estão 5 prateleiras metálicas, mesas para estudo e 

cadeiras. O acervo é dividido da entrada por uma prateleira em madeira. A iluminação 

é feita por lâmpadas em LED e lâmpadas tubulares, a ventilação cruzada existe no 

ambiente, que também conta com ventilador de parede. 

Sugestão de melhoria: Distribuição dos livros didáticos, a fim de liberar espaço físico 

para estudos e novos itens do acervo, facilitando, também, o fluxo no ambiente. 

Substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes por equivalente em LED. 
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Fotos 39 a 41: Laboratório de Ciências (Ambiente 13) 

O laboratório de ciências, representada na Planta do bloco pelo ambiente 13, possui 

cerâmico, laje com pintura na cor branca e parede com cerâmica na meia altura e 

pintura na cor branca no complemento. Em sua área existem duas bancadas de 

granitina com os pés revestidos por pastilhas acompanhadas de banquetas para 

acomodação dos alunos. As bancadas possuem pia e pontos de gás. Os 

equipamentos ainda incluem fornos e materiais de estudo. A iluminação é feita por 

pontos com lâmpadas tubulares e o laboratório possui ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Substituição das lâmpadas tubulares para lâmpadas 

equivalentes em LED. 
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Fotos 42 a 50: Dependências da cozinha (Ambiente 14) 
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As dependências da cozinha, representadas na Planta do bloco pelo ambiente 14, são 

todas as instalações necessárias para funcionamento da cozinha e preparos das 

merendas dos alunos. Podem ser divididas em: pátio de serviços, com central de gás 

para 4 cilindros P12, depósito de lixo, banheiro para funcionários, despesa, depósito 

de panelas e cozinha. Todos os ambientes são revestidos em piso e parede com 

azulejos cerâmicos. A despensa tem prateleiras em granitina, e o tamanho está 

adequado para o estoque do colégio. Dentre os equipamentos, estão 2 freezers 

horizontais e geladeiras, fogão industrial com coifa, forno industrial. Os servimentos 

são feitos por janela do tipo de basculante articulada. 

Sugestão de melhoria: Estender a bancada de servimento até o final da janela de 

servimento e demolir trecho que antecede a janela. Reposicionamento da coifa para 

permitir a mudança de posição do forno e fogão. Adequação das bancadas colocando 

portas, permitindo a criação de armários. Aumentar pontos de luz em todos os 

ambientes. Colocação de forro no pátio de serviços. Adequação da despensa com 

telhas mosquiteiro nas janelas. Adequação da central de gás conforme itens da norma 

do Corpo de Bombeiros/PR. 
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Fotos 51 a 54: Refeitório (Ambiente 15) 

O refeitório, representado na Planta do bloco pelo ambiente 15, funciona num 

ambiente de piso cerâmico, com paredes de alvenaria revestidos por pastilhas e 

pintura, forro em madeira, e pé direito duplo. As esquadrias são basculantes metálicas, 

e são disponibilizadas 10 conjuntos de mesa e bancos para os alunos utilizarem. A 

ventilação do ambiente é satisfatória e a iluminação é feita por conjuntos de lâmpadas. 
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Sugestão de melhoria: Aumento do espaço do refeitório, disponibilizando mais mesas 

para acomodação dos estudantes na hora das refeições. Pintura do forro em madeira 

com cores claras para que a iluminação seja mais eficiente. 

5.2  Bloco 02 

 
O Bloco 02 engloba as Salas de Aula, juntamente com duas salas pedagógicas e as 

instalações sanitárias para os alunos.  

 

  
Fotos 55 a 57: Sala de Aula (Ambiente 16) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 16, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas na meia altura e pintadas em branco no complemento, e a parede dos 

fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com EDUCATRON 

e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado. A iluminação e ventilação 

são satisfatórias, há ventilação cruzada na sala de aula. 
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Fotos 58 a 60: Sala de Aula (Ambiente 17) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 17, possui 

revestimento de piso em granitina, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas na meia altura e pintadas em branco no complemento e a parede dos 

fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com EDUCATRON 

e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado. A iluminação e ventilação 

são satisfatórias, há ventilação cruzada na sala de aula.  

  
Fotos 61 a 63: Sala de Aula (Ambiente 18) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 18, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes pintadas em 

branco e a parede dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário 
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conta com EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado. 

A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

 
Fotos 64 a 67 - Instalações Sanitárias – Feminino e PNE (Ambiente 19) 

O bloco 02 possui instalações sanitárias para utilização dos alunos, o BWC feminino 

conta com seis conjuntos pia/vaso sanitário. O piso e paredes são revestidos com 
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azulejos cerâmicos em sua totalidade e a laje é pintada na cor branca. O sanitário 

PNE possui laje pintada na cor branca e parede e piso revestidos em azulejos 

cerâmicos.  

Sugestão de melhoria: Para o banheiro feminino: Aumentar a quantidade de conjuntos 

vaso sanitário/pia, substituir as portas em madeira para portas em alumínio. Instalação 

de espelhos junto a pia, instalação de uma saboneteira para cada conjunto de pia e 

torneira. O banheiro PNE necessita de adequações para ficar de acordo com a NBR 

9050, como instalação de barras adicionais dentro da instalação e dos dois lados das 

portas.  
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Fotos 68 a 71: IS. Alunos Masculino e Almoxarifado (Ambiente.20) 

As instalações sanitárias masculinas possuem quatro conjuntos com pias e vasos 

sanitários, e dois mictórios coletivos. O ambiente 20 também engloba o depósito de 

material de limpeza, onde as servidoras guardam as vassouras e produtos para serem 

utilizados. Ambos os ambientes tem revestimento cerâmico nos pisos e paredes, e 

lajes pintadas na cor branca. 

Sugestão de melhoria: Aumentar o número de pias no banheiro, substituir as portas 

de madeira por portas em alumínio, desativar os mictórios coletivos e instalar mictórios 

individuais com divisórias em granito, instalar uma saboneteira para cada pia. 

 

Fotos 72 a 74: Sala de Aula (Ambiente 21) 

 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 21, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e a parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação é feita por lâmpadas em LED e a sala possui ventilação cruzada 

e ventilação por meio de ventilador, ambos satisfatórios. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras  
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Fotos 75 a 77: Sala de Aula (Ambiente 22) 

 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 22, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e a parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação é feita por lâmpadas em LED e a sala possui ventilação cruzada 

e ventilação por meio de ventilador, ambos satisfatórios. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras em mau estado. 

Fotos 78 a 80: Sala de Aula (Ambiente 23) 
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A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 23, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e a parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação é feita por lâmpadas em LED e a sala possui ventilação cruzada 

e ventilação por meio de ventilador, ambos satisfatórios. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras em mau estado. 

Fotos 81 a 83: Sala de Aula (Ambiente 24) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 24, possui 

revestimento de piso em granitina, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco no complemento, e a parede dos 

fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com EDUCATRON 

e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado, em sua maioria. O piso 

apresenta afundamento na parte de trás da sala, devido a um recalque de fundação. 

A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras danificadas. 

Refazer o piso, com novo nivelamento e contrapiso para corrigir o afundamento. 
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Fotos 84 a 86: Sala de Aula (Ambiente 25) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 25, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e a parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras danificadas. 

Fotos 87 a 89: Sala de Aula (Ambiente 26) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 26, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da aluta, pintadas em branco em seu complemento, e a parede 
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dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras. 

 

Fotos 90 e 91: Sala de Aula (Ambiente 27) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 27, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes pintadas em 

branco e a parede dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário 

conta com EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado 

em sua maioria. A iluminação e ventilação são satisfatórias. 
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Fotos 92 a 94: Sala de Aula (Ambiente 28) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 28, possui 

revestimento de piso em granitina, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas na meia altura e pintadas em branco no complemento, e parede dos fundos 

da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com EDUCATRON e lousa 

para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado. O piso apresenta afundamento 

na parte de trás da sala, devido a um recalque de fundação. A sala possui iluminação 

em lâmpadas LED e ventilação cruzada, além de ventilado instalado. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras. 

Fotos 95 a 97: Sala dos professores (Ambiente 29) 

A sala dos professores do Bloco 02, representada na planta pelo ambiente 29, é 

dividida em dois ambientes, sendo a sala dos professores e um depósito de materiais. 
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Ambos possuem piso em cerâmica, com a sala tendo as paredes de alvenaria com 

pintura na cor creme e o depósito tendo suas paredes com pastilhas na cor azul. Em 

seu mobiliário estão mesas, cadeiras, armário e computador. A iluminação e 

ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Troca das cadeiras por cadeiras ergonômicas. 

 
Fotos 98 a 100: Sala pedagógica (Ambiente 30) 

A sala pedagógica do Bloco 02, representada na planta pelo ambiente 30, é dividida 

em dois ambientes, sendo a sala pedagógica e um banheiro para uso dos 

funcionários. Ambos possuem piso em cerâmica, com a sala tendo as paredes de 

alvenaria com pintura na cor creme e o banheiro tendo suas paredes com pastilhas 

na cor azul. Em seu mobiliário estão mesas, cadeiras, armário e computador. A 

iluminação e ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Troca das cadeiras por cadeiras ergonômicas. 
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Fotos 101 a 103: Sala de Aula (Ambiente 31) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 31, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação é feita por lâmpadas em LED e ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras. 

 
Fotos 104 a 106: Sala de Aula (Ambiente 32) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 32, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, paredes com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e parede 
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dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação é feita por lâmpadas em LED e a sala possui ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras. 

 
Fotos 107 a 109: Sala de Aula (Ambiente 33) 

A Sala de Aula, representada na Planta do bloco 02 pelo ambiente 33, possui 

revestimento de piso cerâmico, laje pintada na cor branca, parede com pastilhas 

cerâmicas em parte da altura, pintadas em branco em seu complemento, e parede 

dos fundos da sala com pintura em grafite especial. O mobiliário conta com 

EDUCATRON e lousa para giz, as mesas e cadeiras estão em bom estado em sua 

maioria. A iluminação e ventilação são satisfatórias. 

Sugestão de melhoria: Substituição de algumas mesas e cadeiras. 
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5.3 Quadra Poliesportiva 

 
Fotos 110 a 113: Áreas esportivas. 

A escola conta com vários espaços para prática de esportes. A quadra coberta possui 

cobertura com estrutura mista em concreto armado e metálica e telhamento metálico. 

Piso com marcações para futsal, voleibol e basquetebol. Na área externa, há um piso 

de concreto utilizado pelos estudantes para a prática de voleibol. Ao lado da quadra 

coberta existe um campo de futebol em grama que também pode ser utilizado para 

prática de esportes. 
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Sugestão de melhoria: Reparar a cobertura da quadra, que apresenta goteiras em 

vários pontos. Pintura do piso em concreto na área externa. 

5.4  Áreas externas  

 
Fotos 114 e 115: Calçadas entre edificações 

Entre as edificações existem áreas de circulação, a área da foto 114, foi transformada 

em estacionamento para os professores e funcionários. A foto 115 apresenta a 

calçada entre as salas de aula do bloco 02. As circulações possuem canaletas com 

grelhas, que destinam a contribuição das águas pluviais para o sistema. 

Sugestão de melhoria:Reparos em trechos do piso que estão danificados, pintura dos 

pisos para revitalização, adequação das canaletas para evitar empoçamentos 

relatados em visita. 
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Fotos 116 a 119: Espaços externos 

Os corredores são acessíveis e contam com pisos podotáteis direcionais, O colégio 
dispõe de várias áreas livres, que podem ser objetos de futuras ampliações.  
 
Sugestão de melhorias: Construção de novos espaços, pintura do piso em concreto 
existente, instalação de fitas antiderrapantes no corredor para evitar 
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escorregamentos. Projetos de paisagismo para revitalizar espaços que hoje estão 
ociosos. 
 

  

Foto 120: Casa do permissionário  

O Colégio tem uma casa do permissionário, cercada com muro de palitos e com 

acesso externo próprio. A casa é de alvenaria com telhamento em telhas cerâmicas. 

Sugestão de melhorias: Pintura da cerca em muro de palitos. 
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Fotos 121 e 122 – Para raios nos blocos. 

 

Foram verificados para-raios em todos os blocos do colégio, com sistema de 
aterramento executado. 
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5.5 Telhado e beirais 

 
Fotos 123 e 124: Telhado e beirais 

 

Os telhados dos blocos são em em telhas de fibrocimento, e seus beiras em forro de 
madeira. Estão em bom estado, não foram relatados goteiras ou problemas por parte 
dos funcionários durante a visita. 
 
5.6 Calçadas externas e muros 

 
Fotos 125 e 126: Acessos externos 
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.  
Fotos 127 e 128: Acessos e calçadas externas. 

 

As calçadas são feitas em piso de concreto, estão em bom estado de conservação. 

Não há pavimento podotátil no entorno do colégio, apenas na parte interna. Os muros 

estão com a pintura em bom estado, exceto por uma pichação, representada pela foto 

124. Na face da Rua Pessegueiro, há um estacionamento para pais e visitantes da 

escola, construído em lajotas hexagonais de concreto, com vaga para 

aproximadamente 6 carros. 

 

Sugestão de melhoria: Instalação de piso podotátil conforme norma de acessibilidade 

9050 preconiza nas calçadas de acesso externas ao colégio. Pintura no local onde foi 

pichado o muro. 
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6. INFRAESTRUTURA 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 

construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 

alvenaria, com laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de fibrocimento e 

beirais em madeira nos blocos. A quadra coberta tem estrutura de concreto armado e 

metálica com telhas metálicas. Todo o terreno possui muro fechado e alto. O colégio 

não possui grandes desníveis, porém pode melhorar alguns aspectos na 

acessibilidade, como a adequação do banheiro PNE existente e a construção de um 

novo sanitário acessível, próximo ao refeitório. 

 

6.1 Instalações Elétricas 

O colégio tem entrada trifásica de 200 amperes, conforme foto abaixo. As instalações 

em geral apresentam bom estado. Apenas sendo necessário algumas substituições 

de lâmpadas existentes por lâmpadas equivalentes em LED conforme relatado neste 

relatório. 

 
Fotos 129: Padrão de entrada 

 
6.2  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos e salas, 
com roteadores, conforme programas que estão vigentes. 
 
6.3  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Existem sistemas de aterramento em todos os blocos, por meio de para-raios. 
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6.4 Instalações Hidrossanitárias 

Não foi detectada a ligação da rede de esgoto interna do colégio na rede pública de 

coleta da Sanepar. Foi solicitada consulta junto a SANEPAR para a confirmação, já 

que não se identificou sistema de tratamento por meio de fossas sépticas. 

 
6.5 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 

emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

exigências dos Bombeiros quanto as rotas de fuga. Embora a escola tenha os pontos 

corretos para a colocação dos extintores, verificou-se que os mesmos não estavam 

em seus devidos lugares e sim armazenados numa mesma sala. 

 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

Lei 11.095/2004 – Código de obras de Curitiba. 

Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de 

calçadas 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

 

Fazenda Rio Grande, 10 de outubro de 2022 

 

 

 João Paulo Dlugosz 

    Engenheiro Civil CREA/PR 168.797/D 

SSA ParanáEducação 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 

PONTA GROSSA/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Ponta Grossa – PR 

Responsável: Engenheira Civil Alana Marion De George Saciloto – CREA 

106.686/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 

no Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória, localizado no município de Ponta 

Grossa-PR, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2022, e apresentar sugestões de 

adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Evaldo Nack - Rio Pitangui, Ponta Grossa - PR, 84020-790 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 5.684,84 m² 

Área total construída: 2.386,53 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória 

 

Indicação Fiscal: 09.3.49.03.0324.001 

 

 Zoneamento: ZR-2 – Zona Residencial 2 

 Coeficiente de aproveitamento: 0,45 

 Taxa de Ocupação Realizada: 42,54% 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

Imagem 01 – Implantação arquitetônica  

  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

 

BLOCO 01 

1 SALA DE AULA 50,40 m² 

2 SALA DE AULA 50,76 m² 

3 SALA DE AULA 50,76 m² 

4 SALA DE AULA 50,76 m² 

5 SALA DE AULA 50,76 m² 

6 SECRETARIA 51,58 m² 

7 DIREÇÃO 11,80 m² 

8 DEPÓSITO 7,46 m² 

9  SALA PEDAGOGA 11,80 m² 

10 CIRCULAÇÃO 9,77 m² 

11 I.S. PROFESSORAS 2,41 m² 

12 I.S. PROFESSORES 2,41 m² 

13 SALA DE PROFESSORES 24,84 m² 

14 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 50,76 m² 

15 
SALA DE MÚLTIPLO USO / 

BIBLIOTECA 
76,32 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 
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 Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

 

BLOCO 02 

1 SALA DE AULA 50,40 m² 

2 SALA DE AULA 50,40 m² 

3 SALA DE AULA 50,40 m² 

4 I.S. FEMININO 22,14 m² 

5 I.S. P.P.D. 2,56 m² 

6 I.S. MASCULINO 22,14 m² 

7 DEPÓSITO 2,56 m² 

8 PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO 146,37 m² 

9 COZINHA 19,04 m² 

10 CIRCULAÇÃO 6,13 m² 

11 I.S. FUNCIONÁRIAS 3,36 m² 

12 D.M.L. 1,92 m² 

13 DEPÓSITO DE MERENDA 11,73 m² 

14 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 52,64 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02  
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 Imagem 03 – Planta baixa bloco 03  

 

 

BLOCO 03 

1 SALA DE AULA 49,35 m² 

2 SALA DE AULA 49,35 m² 

3 SALA DE AULA 49,35 m² 

4 SALA DE AULA 49,35 m² 

5 I.S. FEMININO 49,35 m² 

6 I.S. P.P.D. 49,35 m² 

7 I.S. MASCULINO 49,35 m² 

8 D.M.L. 49,35 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03  

 

OUTROS 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 748,00 m² 

CASA PERMISSIONÁRIO 51,66 m² 

Tabela 04 – Demais ambientes e áreas 
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4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: 5 salas de aula, circulação, secretaria, direção, sala da pedagoga, dpósito, 

sanitários de professores, sala de professores, laboratório de informática, sala de 

múltiplo uso e biblioteca; 

Bloco 02: 3 salas de aula, complexo sanitário feminino e masculino, sanitário PCD, 

depósito, pátio coberto utilizado como refeitório, cozinha, circulaão, sanitário de 

funcionárias, depósito de materiais de limpeza, depósito de merenda, laboratório de 

ciências; 

Bloco 03: 4 salas de aula, complexo sanitário feminino e masculino, sanitário PCD e 

depósito de materiais de limpeza. 

Outros: Quadra coberta, casa do permissionário. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

 

O Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória teve sua última expansão em 2017, 

com a ampliação do Bloco 03, contendo 4 salas de aula e complexo sanitário. 

Atualmente seguindo as diretrizes da Lei de Zoneamento da Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa, o recuo mínimo frontal é de 5,0m, não sendo possível qualquer 

construção na área frontal da escola. 

 Após análise, duas áreas vagas para expansão seriam na continuidade do 

Bloco 02, uma área de 65,25m², e na continuidade do Bloco 03, uma área de 

113,52m². Sendo que para essa segunda seria necessário projetar a continuidade 

do muro de arrimo para liberar a área do talude. Essa segunda área também 

implicaria em fechar o acesso posterior que hoje os alunos realizam a entrada. 
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Imagem 04 – Áreas de expansão 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

propostas para melhorias por Bloco. 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 é composto por 5 salas de aula, circulação, secretaria, direção, sala da 

pedagoga, depósito, sanitários de professores, sala de professores, laboratório de 

informática, sala de múltiplo uso e biblioteca.  

Na planta original do colégio, o local onde era destinado para a Biblioteca, hoje 

abriga o Laboratório de Informática, e o local onde era destinado para a Sala de 

Múltiplo Uso, hoje possui uma divisória ao meio, onde funciona de um lado a sala de 

múltiplo uso e do outro lado, a biblioteca. 

Sugestão para melhorias:  

As paredes dos ambientes precisam de nova pintura, interna e externamente, e 

substituição de pastilhas que caíram com o tempo. A pintura se faz necessária 

também nas estruturas do beiral de madeira. 

A sala dos professores é pequena, pois hoje a escola funciona com 12 salas de aula 

simultaneamente. Adequando os outros espaços, pode-se avaliar a possibilidade de 

ampliação da sala. 

A área da secretaria possui uma pequena sala no seu interior a qual se fossem 

removidas as paredes, ampliaria o espaço útil da secretaria, sendo possível idealizar 

um novo layout, pois hoje o espaço é pequeno para a quantidade de móveis 

presentes no local. 

É necessário também substituir todas as portas externas do bloco, bem como 

realizar pequenos reparos de reboco em cantos de pilares. 

As salas de aula possuem um desnível de 10 cm em suas portas, não atendendo à 

NBR 9050 quanto à acessibilidade. Para atendimento de todo o bloco 01 que possui 

esse desnível, poderia ser planejado a elevação da calçada externa. 

A área da biblioteca é insuficiente para abrigar todas as estantes com os livros, 

ficando um ambiente aparentemente bagunçado. Como a biblioteca teve seu espaço 

modificado com o passar do tempo, o ideal seria construir um espaço específico 

para esse fim, sugestão seria utilizar uma das áreas possíveis de expansão. 
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As telhas de todo o bloco 01 deverão ser substituídas para sanar as infiltrações 

 

  
Fotos 01 e 02: Biblioteca e Sala de Professores 

 

 
Fotos 03 e 04: Sala da direção e secretaria 
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Fotos 05 e 06: Sala de pedagoga e Laboratório de informática 

 

 

Fotos 07 e 08: Pastilhas faltando e laje com infiltração 

 

Fotos 09 e 10: Sala de múltiplo uso / reparos em pilares / desnível salas de aula 
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Fotos 9.1 e 10.1: Salas de aula Bloco 01 

 

 

5.2 Bloco 02 

 
O Bloco 02 é composto por 3 salas de aula, complexo sanitário feminino e 

masculino, sanitário PCD, depósito, pátio coberto utilizado como refeitório, cozinha, 

circulação, sanitário de funcionárias, depósito de materiais de limpeza, depósito de 

merenda e laboratório de ciências. 

A área do pátio coberto é utilizada como refeitório, porém o mesmo é aberto e em 

dias de muita chuva com ventos o ambiente fica todo molhado. O piso do pátio 

coberto é de concreto pintado o que dificulta a limpeza após as refeições. 

A cozinha não possui acesso coberto, e o depósito de merenda é muito pequeno 

para a demanda da escola. A cobertura do bloco 02 também possui infiltrações. 

 

Sugestões de melhoria: 

A pintura externa e interna do bloco deve ser revitalizada, bem como proceder com a 

substituição de pastilhas faltantes nas paredes. 

Os forros de beiral estão com pontos de apodrecimento e deveriam ser substituídos, 

assim como as telhas da cobertura. 

Deveria ser prevista cobertura de acesso à cozinha, sem que a central de gás GLP 

fique enclausurada. 

O refeitório atenderia de maneira mais eficaz os alunos se fosse fechado e revestido 

com piso cerâmico e pastilhas nas paredes internas. 

A pintura das lajes da área da cozinha também se faz necessária, e a troca das 

portas dos armários por venezianas de alumínio. 
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Deve ser estudada a possibilidade de pequena ampliação no depósito de merenda 

para atender ao volume de merenda recebida, bem como a ventilação do espaço. 

O laboratório de ciências possui bancadas em granitina, as quais são antigas e 

difíceis de limpar. Trocar os tampos por granito polido, as cerâmicas de paredes por 

pastilhas, e as portas dos armários por venezianas de alumínio. Assim como se faz 

necessário a melhora da iluminação, substituindo as luminárias existentes por 

luminárias com lâmpadas de LED. 
 

 

 

Fotos 11 e 12: Cozinha e depósito de merenda 

 

Fotos 13 e 14: Acesso à cozinha pelo pátio de serviços e Beirais do bloco 2 
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Fotos 15 e 16: Pátio coberto e refeitório 

 

Fotos 17 e 18: Banheiros femininos e masculinos reformados recentemente pelo Fundepar 

 

Fotos 17.1 e 18.1: Salas de aula dos blocos antigos 

 

 

5.3  Bloco 03 
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 O Bloco 03 é composto por 4 salas de aula e complexo sanitário, incluindo 

sanitário PCD e depósito de materiais de limpeza. 

Trata-se de um bloco recente, construído em 2017. Para que o projeto servisse na 

implantação proposta, a cobertura do bloco novo foi unida por eu beiral ao bloco 

antigo, e nessa união foi instalada uma calha para captação das duas águas. Essa 

solução ficou esteticamente prejudicada, além de rotineiramente ocorrer o 

extravazamento da calha projetada. Deve-se prever a troca da calha e a correção do 

piso da circulação em frente, visto que antigamente a canaleta que captava as 

águas pluviais permaneceu rebaixada no local, dificultando a acessibilidade.  

 

 

 
Fotos 19 e 20: Salas de aula do bloco novo 

 

Fotos 21: Salas de aula bloco 03 
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As salas de aula possuem bate carteira e pastilhas abaixo da altura do bate carteira. 

Algumas salas possuem o piso cerâmico, conforme especificação de projeto. Os 

quadros escolares são com chapa quadriculada verde. As paredes são pintadas de 

cor clara.  

 

 

 
5.4 Quadra Poliesportiva 

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva coberta. As suas laterais são 

abertas, e nos fundos possui alambrado que está completamente avariado. 

 
Fotos 22 e 23: Talude na lateral da quadra e alambrado avariado 

 
Foto 24: Quadra poliesportiva coberta 
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Sugestão de melhoria: 

Instalar alambrados em torno da quadra coberta ou prever o fechamento da mesma 

com inclusão de pequenas arquibancadas. 

 

5.5  Áreas externas  

As calçadas possuem diversas rachaduras e desníveis, existem caixas de passagem 
sem tampas e as escadas de acesso à quadra está ruindo. 
Os blocos não possuem passarela coberta para acesso à quadra, e a entrada 
utilizada hoje pela escola (a qual se localiza nos fundos), também não possui 
cobertura para os blocos. 
A direção relatou que a segurança da escola é uma questão muito debatida, por se 
tratar de uma região com muitos índices de vandalismo. Por isso pode-se pensar em 
substituir os muros paliteiros por muro de alvenaria, apenas nos cantos “cegos” do 
terreno. 
 
Sugestão de melhoria: 
 
Refazer todas as calçadas com os devidas juntas de dilatação, bem como proceder 
com a reconstrução da escada de acesso à quadra com instalação de guarda corpo 
e construção de rampa de acessibilidade em conformidade com a norma 9050. Se 
faz necesário também a execução de passarela para ligar os blocos de sala de aula 
com a quadra. 
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Fotos 25 e 26: Escada a ser reconstruída e sem guarda corpo / Falta de cobertura para acesso à 
quadra 

 
 

   
Fotos 27 e 28: Acesso dos alunos pelo fundo do terreno e área disponível para expansão 
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Fotos 29 e 30: Cobertura de beirais do blocos e muro de fechamento em paliteiro 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado de madeira com telhas de barro e 
beirais em madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com telhas 
metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro paliteiro. Há necessidade 
de mais áreas cobertas e fechadas para proporcionar maior conforto térmico, 
adequação ao atendimento da acessibilidade e melhora nos deslocamentos entre 
blocos e pátios.  

 

6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de entrada de energia do Colégio é de 150 A e atende bem à demanda do 
Colégio. Não foi contatado problemas quanto ao cabeamento instalado. 
 
 
 
6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio é de LED, sendo necessária a substituição 
das que ainda não são visando uma maior economia.  
 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 
conforme programas que estão vigentes. 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Atualmente existe sistema de para-raios na cobertura da quadra e blocos de salas 
de aula, porém segundo informações da direção foi desativado à muitos anos atrás 
por mal funcionamento. Recomenda-se que seja previsto novo projeto para o 
Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas visando à proteção da 
edificação e seus usuários. 
 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

O Colégio é atendido por rede de esgoto da Sanepar. 
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6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 
exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga. 
 
 
 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de Bombeiro 

Militar do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

 

 

 

 

 

Fundepar, 27 de setembro de 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alana Marion De George Saciloto 

    Engenheira Civil CREA 106.686/D-PR 

SSA Paranaeducação 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL OLIVIO BELICH 

CURITIBA-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Vistoria no colégio   

Proprietário: Estado do Paraná 

Localização: Curitiba – PR 

Responsável: Engenheiro Civil Gian Carlos Manosso – CREA- PR 164159/D  

                         Arquiteta Ângela Cristina Kawka – CAU A35394-9  

 

 

 

 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2022 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a vistoria técnica 

realizada em 26/09/2022 no Colégio Estadual Olivio Belich, localizado no município 

de Curitiba-PR e apresentar sugestões de adequações, visando a melhoria do espaço 

físico. 

 

 
Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: R. Eng. Costa Barros, 1600 - Cajuru, Curitiba - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 8.000,00 m² 

Área total construída: 2.958,20 m²  
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

  

 
Figura 01 – Lotes do Colégio 

 

 O colégio ocupa 12, Matrículas 3579 a 3590, pertencentes ao Estado do 

Paraná. 

 Área total dos terrenos: 8.000,00m². 

 Área total de salas de aula: 745,56m². 

Área total administrativa: 75,98m². 
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Figura 02 – Vista aérea do Colégio Estadual Olivio Belich 
 

Conforme informação contida na Guia Amarela de orientação para 
construção, o terreno do Colégio Estadual Olivio Belich é atingido por Projeto de Rua 
na Rua Eng. Costa Barros, sendo necessária consulta à Prefeitura de Curitiba para 
verificação da área atingida pelo referido projeto.  

Há um alerta inserido em razão da ausência de informações relacionadas às 
instalações hidrossanitárias do imóvel, sendo necessária a regularização junto à 
Secretaria de Meio Ambiente – Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, 
comprovando a correta destinação dos resíduos. 

Os parâmetros urbanísticos são indicados na Tabela 1.  
Zoneamento: EACB.6 - EIXO DE ADENSAMENTO ENGº COSTA BARROS 
A edificação existente respeita as exigências quanto ao recuo frontal, exceto 

pela edificação de entrega do leite, construída junto ao muro com a rua Pedro Violani.  
Conforme parâmetros da Portaria nº 80/2013 (USO COMUNITÁRIO2 – 

ENSINO): 
 São necessárias 16 vagas de estacionamento (1 vaga/80m² de área 

administrativa e 1 vaga/50m² de sala de aula). O Colégio atende a esse requisito, pois 
possui 16 vagas, mais duas vagas para P.c.D. 

 
O colégio atende à área mínima de pátio coberto (mínimo 1/3 da área 

construída destinada a salas de aula, equivalente a 248,52m²) e pátio descoberto 
(mínimo 2x a área das salas de aula, equivalente a 1.491,12m², sendo que 50% deve 
ser permeável). 

O colégio não atende aos seguintes itens: não apresenta canaleta de 
acumulação para embarque e desembarque de alunos, não apresenta pátio de 
transporte escolar e possui a edificação da Entrega do Leite construída no recuo.  
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Lote padrão 15x45 m² 
04 lotes de 24x25 
06 lotes de 12x40 
02 lotes de 20x50 

Coeficiente de Aprov. 1  0,37 (2.958,20m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% 36,98% (2.958,20m²) 

Recuo frontal 5,00 m Não atendido 

Nº pavimentos 4 pavimentos 1 pavimento 

Taxa de permeabilidade 25% 29,02% (2.321,30m²) 
Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZR2.1 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

Figura 03 - Implantação arquitetônica  
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4.1. Programa arquitetônico 

A edificação apresenta 07 Blocos, com o total de 15 salas de aula. Além dos blocos, 

há as edificações da entrega do leite, depósito externo, bicicletário e torre de caixa 

d’água.  

Nas áreas externas estão contempladas também áreas de pátio descoberto, quadra 

descoberta, estacionamento e sala ambiente. 

 

PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Nº AMBIENTE ÁREA (m²) 

BLOCO 01 

02 SECRETARIA 20,55 

03 SALA DE PROFESSORES 31,51 

04 DIREÇÃO 16,29 

05 CIRCULAÇÃO 28,29 

06 PEDAGOGIA 10,99 

07 FINANCEIRO/ALMOXARIFADO 8,35 

08 MAPOTECA 7,00 

09 BIBLIOTECA 76,38 

10 I.S. FEM. FUNCIONÁRIOS 2,77 

11 I.S. FEM. FUNCIONÁRIOS 2,77 

BLOCO 02 

12 REFEITÓRIO / PÁTIO COBERTO 113,28 

13 I.S.P.c.D. 4,15 

14 I.S. FEMININO 14,84 

15 I.S. MASCULINO 19,40 

16 COZINHA 31,93 

17 DEPÓSITO DE MERENDA 9,49 

18 DEPÓSITO 5,00 

18 DEPÓSITO 3,59 

19 SERVIÇO 9,52 

20 RÁDIO 3,65 

21 COPA FUNCIONÁRIOS 19,14 

22 LAVANDERIA 12,74 

23 ARQUIVO 9,42 
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18 DEPÓSITO 12,99 

24 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 49,28 

24 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 44,65 

25 REPROGRAFIA 4,40 

05 CIRCULAÇÃO 65,75 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

01 SALA DE AULA 49,28 

BLOCO 03 

47 BICICLETÁRIO 31,22 

26 CANTINA 15,75 

27 DML 3,47 

28 PÁTIO COBERTO 241,44 

29 ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 19,80 

30 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 49,98 

14 I.S. FEMININO 11,90 

15 I.S. MASCULINO 7,98 

01 SALA DE AULA 49,70 

01 SALA DE AULA 50,27 

01 SALA DE AULA 50,55 

01 SALA DE AULA 50,13 

01 SALA DE AULA 50,13 

01 SALA DE AULA 50,27 

01 SALA DE AULA 50,27 

05 CIRCULAÇÃO 26,46 

05 CIRCULAÇÃO 24,54 

BLOCO 04 

31 SALA DE REFORÇO 37,90 

18 DEPÓSITO  16,08 

14 I.S. FEMININO 2,40 
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15 I.S. MASCULINO 2,40 

BLOCO 05 

32 AUDITÓRIO 81,19 

33 PALCO 15,12 

BLOCO 06 – CASA DO ZELADOR 

34 QUARTO 9,08 

34 QUARTO 8,29 

34 QUARTO 8,84 

16 COZINHA 8,67 

35 I.S. 2,81 

48 SALA DE ESTAR 5,76 

22 LAVANDERIA 6,22 

BLOCO 07 – QUADRA COBERTA 

36 QUADRA POLIESPORTIVA 702,77 

37 DEPÓSITO MATERIAIS ESPORTIVOS 31,92 

05 CIRCULAÇÃO 6,30 

14 I.S. FEMININO 8,12 

15 I.S. MASCULINO 8,12 

OUTROS 

49 PASSARELA 16,83 

49 PASSARELA (TOLDO) 11,07 

39 SALA AMBIENTE 80,14 

42 ENTREGA DO LEITE 5,73 

18 DEPÓSITO EXTERNO 20,00 

43 CAIXA D´ ÁGUA 3,05 

Tabela 02 – Ambientes e áreas 
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Figura 04 – Planta baixa – BLOCO 01  
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 Figura 05 – Planta baixa – BLOCO 02  
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                          Figura 06 – Planta baixa – BLOCO 03  
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Figura 07 – Planta baixa – BLOCO 04 

 

 
Figura 08 – Planta baixa – BLOCO 05 

 

 
Figura 09 – Planta baixa – BLOCO 06 
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Figura 10 – Planta baixa – BLOCO 7  

  

 

4.2.  Áreas de expansão 

Considerando que o colégio apresenta 15 salas de aula, o número de sanitários 

existent está adequado, desde que estejam em funcionamento (atualmente há 

sanitários desativados). Conforme verificação in loco, há necessidade de construção 

de Central GLP em local adequado, ampliação da sala de professores, adequação da 
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cozinha, separando a área de higienização de utensílios da área de preparo de 

alimentos e adequação do laboratório de ciências (não possui capela, lava-olhos, 

pontos de gás e água na bancada). 

O colégio conta com 03 áreas para possível expansão. É possível ampliar a sala 

de professores na parte frontal do terreno (área disponível 62,32m²), há uma área ao 

lado do auditório com 140,76m² e, como última opção, a área da quadra descoberta 

com 592,00m². 

       

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 

e propostas para melhorias. 

 

5.1  Bloco 01 - administrativo 

O bloco 01 abriga a sala dos professores, secretaria, direção, pedagogia, 

financeiro, sanitários masculino e feminino dos professores, mapoteca e a biblioteca. 

O piso desses ambientes é de tacos de madeira, teto em concreto e paredes em 

alvenaria pintados, todos em bom estado de conservação. Portas de madeira e 

janelas em esquadria metálica em bom estado de conservação e funcionamento.   

 

   
Fotos 01, 02 e 03: Circulação, secretaria e sala dos professores 
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Fotos 04, 05 e 06: Biblioteca e mapoteca 

 

Sugestão de melhoria: A atual sala dos professores não comporta 

confortavelmente a equipe, necessitando de ampliação. A sala, como recomendação, 

poderia ser ampliada no sentido do estacionamento. 

 

5.2  Laboratório de informática e ciências.  

A instituição de ensino conta com dois laboratórios de informática e um de ciências. 

Os laboratórios de informática estão localizados no bloco 02, interligados por uma 

abertura na parede entre as salas. As salas apresentam piso cerâmico, paredes em 

alvenaria pintadas e teto em concreto pintado, em ótimo estado de conservação. O 

laboratório conta com todos os equipamentos e infraestrutura necessária para o 

funcionamento do local. Em um dos laboratórios de informática foi criado uma sala de 

reprografia em dry-wall, onde também são guardados equipamentos de informática. 

  
Foto 7: Laboratório de informática 
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Foto 08: Laboratório de informática 

 

O laboratório de ciências, atualmente em desuso, está localizado no bloco 03 e foi 

adaptado em uma sala de aula, com a construção de bancada com duas cubas e uma 

bancada central. Essas adaptações não seguem as normas para laboratório de 

ciências, visto que não apresenta capela de exaustão, chuveiro lava-olhos e pontos 

de gás e energia na bancada.  

 

  
Fotos 9 e 10: Laboratório de ciências 

 

Todos os laboratórios possuem desnível em relação à circulação, estando portanto 

em desconformidade com a norma de acessibilidade NBR 9050. 
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Sugestão de melhoria: Adequar o laboratório de ciências ao padrão da Fundepar, 

de acordo com as normas. Corrigir o desnível no acesso aos laboratórios, adequando 

assim as normas vigentes de acessibilidade. 

 

5.3  Salas de aula. 

O colégio conta com 15 salas de aula. A maioria das salas possuem paredes em 

alvenaria com pintura, piso de tacos de madeira, portas em madeira em bom estado 

de conservação, com exceção das janelas metálicas que apresentam avarias ou não 

funcionam corretamente.  As salas possuem instalação de rede elétrica e lógica 

funcionando e atendendo à demanda atual. As salas de aula possuem ventilação 

cruzada e boa iluminação.  

Sugestão de melhoria: O acesso às salas de aula não atende às normas de 

acessibilidade devido ao desnível nas portas de entrada. Seria necessário adequar os 

acessos de acordo com a norma vigente de acessibilildade.  

  
Fotos 11 e 12: Sala de aula e acesso a sala 
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Fotos 13, 14 e 15: Corredores e sala de aula 

 

5.4  Cozinha e áreas de apoio 

O local possui paredes em alvenaria revestida com cerâmica em bom estado, teto 

em laje de concreto pintada, piso cerâmico em bom estado, portas metálicas com tela 

e janelas metálicas sem telas, também, em bom estado de conservação. Tanto a 

cozinha quanto a despensa, possuem mobiliário adequeado. Na cozinha não há 

separação de fluxos de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, visto que a 

área de higienização (sujo) é compartilhado com a área de preparo e cocção de 

alimentos. Há pouco espaço para freezers e geladeiras. O acesso à cozinha não está 

em nível com a circulação e não há coifa para auxiliar na exaustão e controle de 

temperatura. A despensa possui ventilação, espaço e prateleiras adequadas para o 

armazenamento dos alimentos.  

A central de GLP tem capacidade para armazenar três cilindros P-45 e está fora 

das normas segurança do Corpo de Bombeiros, devido ao local em que está alocada. 

Sugestão de melhoria: Instalação de coifa de exaustão sobre o fogão industrial e 

realocar a central de gás GLP. A área de depósito ao lado da cozinha já possui guichê 

e poderia ser utilizado para ampliação da cozinha, servindo como espaço para 

higienização de utensílios.  
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Fotos 16 e 17: Cozinha/cantina 

 

   
Fotos 18 e 19: Cozinha/cantina 
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Fotos 20 e 21: Despensa 

 

   
Fotos 22 e 23: Central de gás GLP 

 

 

5.5 Sanitários dos professores e funcionários 

Existe um sanitário masculino e um feminino destinado ao uso dos professores e 

funcionários. Os dois sanitários contam, cada um, com uma bacia sanitária e um 

lavabo. Paredes e piso com revestimento cerâmico em ótimo estado de conservação. 

Os sanitários existentes atendem à demanda. 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

  
Fotos 24 e 25: Sanitário professores  

 

 

5.6 Sanitários dos alunos.  

O colégio conta com três sanitários masculinos e três femininos, destinado aos 

alunos.  

Dos três sanitários masculinos, apenas um está em funcionamento. Os outros dois 

estão desativados devido a problemas nas instalações hidráulicas ou falta de 

aparelhos sanitários. O sanitário em funcionamento, localizado no Bloco 02, está em 

bom estado de conservação e conta com cinco cabines, três mictórios e três pias. Dos 

femininos, apenas um dos três está em funcionamento (também no Bloco 02) e possui 

cinco cabines e três pias. Apresenta bom estado de conservação. Os demais 

sanitários femininos apresentam problemas nas instalações hidráulicas.  

Sugestão de melhoria: O sanitário masculino necessita de divisórias maiores para 

os mictórios e de um número maior de pias para atender à demanda.  O sanitário 

feminino necessita de mais dois lavatórios. Para os sanitários interditados, há 

necessidade de revisão da parte hidráulica e da instalação de pias e bacias sanitárias. 

Nos sanitários junto a quadra poliesportiva, a saída de esgoto deve ser regularizada 

e direcionada à rede da Sanepar. 
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Fotos 26, 27 e 28: Sanitário alunos masculino 

 

  
Fotos 29 e 30: Sanitário feminino 

 

 

5.7 Sanitário PCD.  

O colégio conta com um sanitário destinado a pessoas com deficiência, o qual 

conta com um vaso sanitário e uma pia. As dimensões do banheiro PCD estão de 

acordo com a NBR 9050/2020, sendo necessário a instalação de barras e acessórios, 

além da eventual adaptação dos pontos hidráulicos para o completo artendimento à 

norma.  

Sugestão de melhoria: Revisar e instalar os acessórios necessários para atender 

à norma vigente. 
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Fotos 31, 32 e 33: Sanitário PCD 

 

 

5.8 Pátio coberto/Refeitório.  

O colégio conta com dois pátios cobertos que também são utilizados como 

refeitório. Possuem piso em granitina em bom estado de conservação e são 

fechados nas laterais. As mesas e cadeiras estão em bom estado, mas são 

insuficientes para atender à quantidade de alunos. A iluminação do local é 

inadequada, pois as lâmpadas utilizadas são de baixa potência. O bebedouro 

localizado junto ao refeitório está fora das normas e não é funcional.   

Sugestão de melhoria: Adequar o número de mesas e cadeiras às 

necessidades do colégio. Melhorar a iluminação com a instalação de lâmpadas mais 

potentes e instalar bebedouros em inox, com água filtrada. 

  
Fotos 34 e 35: Pátio coberto/ Refeitório 
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5.9 Casa do zelador 

A casa do zelador, que está sendo utilizada atualmente, possui estrutura em 

concreto armado com fechamento em alvenaria, pintura lisa e cobertura em telha de 

fibrocimento. Possui fechamento em alambrado e portão metálico com acesso à rua 

Engenheiro Costa Barros. A casa encontra-se em bom estado de conservação. A 

mesma sofreu uma pequena ampliação nos fundos, aumentando um dos quartos e 

cobrindo a região destinada à lavanderia.  

  
Foto 36: Casa do zelador 

 

5.10 Quadra Poliesportiva 

A área conta com duas quadras poliesportivas, uma coberta com telhas metálicas 

e outra descoberta, ambas com piso em concreto armado. Foi observada a existência 

de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) na quadra coberta. Há 

nas laterais das duas quadras arquibancadas em concreto.  

A quadra coberta possui iliminação em LED, piso em bom estado e cobertura 

necessitando de reparos em algumas telhas danificadas. As calhas da cobertura 

necessitam de revisão, pois em todo o entorno existem pinheiros, que geram uma 

grande quantidade de sujidades, comprometendo o fluxo pluvial. Como sugestão, 

pode ser utilizado ralo hemisférico tipo abacaxi. 
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Foto 37: Quadra coberta 

 

  
Foto 38: Quadra coberta 

 

 

 A quadra descoberta possui iluminação em LED e necessita de uma reforma geral 

no piso em concreto, visto que o mesmo está muito deteriorado, gerando perigo para 

para o desenvolvimento de atividades esportivas. Em dias de chuva, na lateral da 

quadra, empoça um grande volume de água. Para sanar esse problema, será 

necessário um projeto de drengem de águas pluviais. 
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Foto 39: Quadra descoberta 

 

  
Foto 40: Quadra descoberta 

 

Entre as quadras foram construídos dois sanitários, um masculino e um feminino, 

além de um depósito de materiais esportivos. Os sanitários estão em boas condições 

de acabamento e suas cabines sanitárias são divididas por painéis em laminado 

melamínico estrutural TS, em bom estado de conservação. Os sanitários necessitam 

de uma quantidade maior de lavatórios, equivalente à quantidade de bacias sanitárias. 

As saídas de esgoto dos sanitários devem ser ligadas à rede de esgoto, pois, no 

momento, estão ligadas a uma fossa.   
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Fotos 41, 42 e 43: Quadra coberta – sanitários 

 

   
Fotos 44, 45 e 46: Quadra coberta – depósito 

 

5.11 Calçadas e rampas  

As calçadas externas, em geral,  estão em bom estado de conservação. Há pontos 
específicos que necessitam de reparos, como a região da entrada dos alunos, a qual 
necessita de correções no piso de concreto. Os acessos aos blocos, rampas e 
escadas estão em desacordo com as normas de acessibilidade.  

O acesso ao auditório apresenta uma rampa inclinação superior ao permitido pela 
norma e falta corrimão e guarda-corpo. Além disso, a escada não segue a Fórmula de 
Blondel. 
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Fotos 47 e 48: Acesso ao auditório 

 
A rampa de acesso entre os blocos 01 e 02, possui inclinação superior à permitida 

e apresenta falta de guarda-corpo. Os degraus da escada não seguem a Fórmula de 
Blondel. 

 

  
Fotos 49 e 50: Rampa entre blocos 01 e 02 

 

A rampa de acesso entre os blocos 03 e a quadra poliesportiva, possui inclinação 
superior à permitida e apresenta falta de guarda-corpo. Os degraus da escada não 
seguem a Fórmula de Blondel. 

 

  
Fotos 51 e 52: Rampa entre blocos 03 e quadra poliesportiva 
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O acesso aos blocos 01 e 02 necessita de adequação. No bloco 01 existe desnivel 
e no bloco 02 há uma pequena rampa em desacordo com a norma de acessibilidade. 

 

  
Fotos 53 e 54: acesso dos blocos 01 e 02 

 

O acesso ao bloco 01, vindo da rua, possui uma rampa com inclinação superior à 
permitida e uma escada que avança irregularmente sobre o passeio da rua. 

 

   
Fotos: 55 e 56 Acesso ao bloco 01 vindo da rua 

 

 

 

Sugestão de melhoria: Adequar os acessos, rampas e escadas, atendendo à 

norma vigente de acessibilidade. 

 

 
5.12 Passeio e muros 

O passeio das ruas Pedro Violani e José Fabiano Barcik estão de acordo com o 

padrão de calçadas de Curitiba para a região, conforme definido no decreto n° 

1066/2006.O passeio da rua Engenheiro Costa Barros necessita de adequação ao 

decreto. 
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Fotos 57 e 58: Passeio nas ruas Pedro Violani e Fabiano Barcik 

 

  
Fotos 59 e 60: Passeio na rua Engenheiro Costa Barros 

 

 

Os muros em alvenaria no perímetro do colégio estão em bom estado de 

conservação, necessitando apenas de reparos na pintura devido ao grande número 

de pichações.  

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio nos locais irregulares, de 

acordo com os padrões definidos no Decreto nº1066/2006.  

 

5.13 Coberturas e beirais 

A cobertura dos blocos do colégio encontra-se em boas condições. Não possuem 

telhas quebradas ou goteiras, com exceção da cobertura da quadra. Nos blocos, a 

cobertura é de telhas de fibrocimento. Na quadra e pátios, a cobertura é em telha 

metálica. Os beirais estão em boas condições, sendo de madeira, PVC ou laje de 

concreto, como é o caso dos blocos das salas de aula e administrativo.  
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Sugestão de melhoria: Substituir as telhas metálicas danificadas da cobertura da 

quadra, evitando a entrada de água da chuva. 

 

  
Fotos 61 e 62: Cobertura  

 

 

   
Fotos 63, 64 e 65: Cobertura da quadra coberta – reparos necessários na cobertura 

 

 

6. INFRAESTRUTURA 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria. A estrutura do telhado é em madeira, com telhas de fibrocimento ou 
metálicas.  Todo o terreno possui muro em alvenaria, com alambrado na parte 
superior.  

O colégio conta com rede de esgoto e pluvial ligadas na rede da Sanepar, exceto 

os sanitários da quadra poliesportiva, os quais estão irregularmentes ligados a uma 

fossa séptica.  
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6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de entrada de energia é de 125 A. É possível verificar, pelos corredores 
e beirais da instituição de ensino, fiação aparente e fora das calhas, necessitando de 
reparos. Cabe, também verificar se a rede atende à demanda atual e se está de 
acordo com as recomendações da NBR 5410/2005.  

 

   
Fotos 66, 67 e 68: Entrada de energia 

 
 
6.2 Iluminação 

A iluminação da quadra descoberta necessita de reparos nas luminárias existentes 
ou troca das mesmas. Os pátios externos descobertos necessitam de iluminação. 
 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet para acesso de funcionários e alunos. É 
necessário uma melhor organização dos cabos que estão expostos no teto dos 
corredores e beirais. 

 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Atualmente existe SPDA instalado somente na quadra, reservatório elevado e 
sobre o bloco 03. É recomendado verificar se está em acordo com a NBR 5419/2001.  
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

A escola é atendida pela rede de água da Sanepar e conta com caixas d’água para 
armazenamento. O armazenamento principal é feito em uma torre de concreto armado 
que distribui água para os blocos centrais onde estão cozinha, sanitários e lavanderia. 
No bloco administrativo, foi construído sobre a cobertura, um local para acomodar um 
reservatório e alimentar os sanitários utilizado pelos professores e funcionários.  
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Nas quadras poliesportivas, recentemente foram construídos sanitários 
masculinos e femininos. Sobre eles há um reservatório. No dia da vistoria estava 
chovendo, não sendo possível verificar o volume dos reservatórios.  

 O colégio também é atendido por rede de esgoto. A Sanepar, no dia 20/09/2022, 
notificou o estabelecimento por irregularidades. As desconformidades apontadas são 
referentes à caixa de gordura ineficiente, que necessita ser de 120 litros e de fácil 
acesso. Também há necessidade de isolar a fossa, ligando o esgoto dos sanitários da 
quadra na rede de esgoto da rua e realizar a manutenção de ramal interno do tanque, 
no qual foi encontrado a tubulação quebrada.   

 
 

   
Fotos 69, 70 e 71: Reservatório elevado, administrativo e fossa 

 
 Outro problema encontrado é no escoamento de águas pluviais, 
principalmente entre os blocos 02 e 03, quadra descoberta e no entorno do auditório, 
que não flui pelas canaletas. 
 

  
Fotos 72 e 73: Coleta de águas pluviais  
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6.6  Prevenção de Incêndio e Pânico  

Em alguns locais não foram identificados elementos de prevenção de incêndio e 
pânico, como extintores, iluminação e sinalização de emergência. Há necessidade de 
um projeto de PTPID e de eventuais adequações de acessibilidade para atender às 
exigências do Corpo de Bombeiros. 
 
 
7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 

 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

Ângela Cristina Kawka 

Arquiteta – CAU A35394-9  

FUN/DEP/COP 

 

 

Gian Carlos Manosso 

Engenheiro Civil – CREA- PR 164159/D  

SEED/CTA/EDI 
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COLÉGIO ESTADUAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio C.E. Profª 
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Localização: Londrina – PR
Responsável: Engenheiro 
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RELATÓRIO DE VISITA  

STADUAL PROFª OLYMPIA MORAES TORMENTA

LONDRINA-PR 

C.E. Profª Olympia Moraes Tormenta 
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

PR 
 Civil Marcio Augusto do Nascimento – CREA 

 

41 3250-8100 

OLYMPIA MORAES TORMENTA 

CREA 117.738/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo 
ao Colégio Estadual Profª 
Londrina/PR e apresentar
aprimorar a qualidade do espaço 
ensino/aprendizagem dos alun
 

Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Instituição: C.E. Profª Olympia Moraes Tormenta
Localização: Rua Rudolf Keilhold,
Tipo de uso: Edificação Escolar
Matrícula: 1.633 – Registro de Imóveis de Londrina 
Proprietário: Município de Londrina
Área do terreno: 14.268,07 
Área total construída: 5.730,65
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tem por objetivo especificar os pontos observados durante a visita técnica 
Profª Olympia Moraes Tormenta, localizado no município de 

e apresentar sugestões que englobem inclusive adequações
a qualidade do espaço físico de forma a contribuir na relação 

ensino/aprendizagem dos alunos atendidos pela unidade escolar. 

Fachada do Colégio Estadual Profª Olympia Moraes Tormenta

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Olympia Moraes Tormenta 
Rua Rudolf Keilhold, 173 - CH João Paz, Londrina/PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 
Registro de Imóveis de Londrina /2º Ofício 

Município de Londrina 
 m² 

5.730,65 m² 
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observados durante a visita técnica 
, localizado no município de 

adequações, visando 
de forma a contribuir na relação 

 
Olympia Moraes Tormenta 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

 

Foto 02: Limites

 

Inscrição Municipal: 07.02.0868.4.0700.0001

 

• Zoneamento: ZEIS 1

• Coeficiente de aproveitamento

• Taxa de Ocupação

• Taxa de Ocupação Realizada: 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Limites do terreno do C.E. Profª Olympia Moraes Tormenta

07.02.0868.4.0700.0001 

ZEIS 1 – Zonas Especiais de Interesse Social 1

Coeficiente de aproveitamento: 1,0 

Taxa de Ocupação Máxima: 65% 

Taxa de Ocupação Realizada: 40,16% 

axa de Permeabilidade Mínima: 20% 
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Olympia Moraes Tormenta. 

Zonas Especiais de Interesse Social 1 
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4. IMPLANTAÇÃO 
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Imagem 01 – Implantação arquitetônica  
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1 SALA DE 

2 SALA DE AULA

3 SALA DE AULA

4 SALA DE AULA

5 SALA DE AULA

6 ÁREA CIRC. COBERTA (SUPERIOR)

7 SALA DE AULA

8 SALA DE AULA

9 SALA DE AULA

10 SALA DE AULA

11 DEPÓSITO MATERIAIS

12 ALMOXARIFADO
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12

13

09

07

08

10

15

11

12

1314

16

15

 
Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

BLOCO I 

SALA DE AULA (SUPERIOR) 44,33m²

SALA DE AULA (SUPERIOR) 44,43

SALA DE AULA (SUPERIOR) 44,03

SALA DE AULA (SUPERIOR) 58,60

SALA DE AULA (SUPERIOR) 58,60

ÁREA CIRC. COBERTA (SUPERIOR) 55,87 m²

SALA DE AULA 43,73 m²

SALA DE AULA 44,43

SALA DE AULA 44,03

SALA DE AULA 58,60

DEPÓSITO MATERIAIS 6,25

ALMOXARIFADO 13,96

 

41 3250-8100 

12

13

03

01

02

04

05

06

44,33m² 

44,43 m² 

44,03 m² 

58,60 m² 

58,60 m² 

55,87 m² 

43,73 m² 

44,43 m² 

44,03 m² 

58,60 m² 

6,25 

13,96 m² 
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13 I.S. MASCULINO

14 I.S. FEMININO

15 ÁREA CIRC. COBERTA

16 DEP. MATERIAIS

17 

18 

1 

2 I.S.FUNC. FEMININO

3 SALA DE APOIO

4 CANTINA COMERCIAL

5 SALA DE 
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I.S. MASCULINO 10,85

I.S. FEMININO 10,62

ÁREA CIRC. COBERTA 77,49 m²

DEP. MATERIAIS 5,60 m²

ESCADA 13,98 m²

PASSARELA 54,25 m²

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 

 

 

 

01

02

19

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

12

18

17

14

15 16

 

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  

BLOCO II 

BIBLIOTECA 96,40

I.S.FUNC. FEMININO 14,40 m²

SALA DE APOIO 14,40 M²

CANTINA COMERCIAL 18,90 m²

SALA DE ARQUIVO 13,34 m²
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10,85 m² 

10,62 m² 

77,49 m² 

5,60 m² 

13,98 m² 

54,25 m² 

96,40 m² 

14,40 m² 

14,40 M² 

18,90 m² 

13,34 m² 
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6 PÁTIO COBERTO

7 I.S. ALUNO FEMININO

8 I.S. ALUNO MASCULINO

9 ÁREA CIRC. COBERTA

10 SALA DE AULA

11 SALA DE AULA

12 SALA DE AULA

13 SALA DE AULA

14 SALA DOS 

15 I.S. PROF. FEMININO

16 I.S. PROF MASCULINO

17 SALA DE AULA

18 SALA DE AULA

19 SALA DA SUPERVISÃO

01

04
02
03

06

05
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PÁTIO COBERTO 47,97 m²

I.S. ALUNO FEMININO 25,45 m²

I.S. ALUNO MASCULINO 25,45 m²

ÁREA CIRC. COBERTA 71,55 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DOS PROFESSORES 38,72 m²

I.S. PROF. FEMININO 4,42 m²

I.S. PROF MASCULINO 4,42 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DE AULA 48,40 m²

SALA DA SUPERVISÃO 11,70 m²

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 

07 08
10

09

 

Imagem 04 – Planta baixa bloco 03  
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47,97 m² 

25,45 m² 

25,45 m² 

71,55 m² 

48,40 m² 

48,40 m² 

48,40 m² 

48,40 m² 

38,72 m² 

4,42 m² 

4,42 m² 

48,40 m² 

48,40 m² 

11,70 m² 

09

12

11

17
14

13

1516
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1 DEP. MERENDA

2 DEP. MATERIAIS

3 I.S. FUNC. FEMININO

4 

5 

6 ÁREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA

7 PÁTIO COBERTO

8 PÁTIO COBERTO

9 SECRETARIA ESCOLAR

10 SALA VICE DIREÇÃO

11 SALA ARQUIVO

12 SALA DIREÇÃO

13 SALA APOIO ADMINISTRATIVO

14 MECANOGRAFIA

15 I.S. PROF. MASCULINO

16 I.S. PROF. FEMININO

17 ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA
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BLOCO III 

DEP. MERENDA 11,90

DEP. MATERIAIS 1,90

I.S. FUNC. FEMININO 3,36

COZINHA 23,80

HALL 3,46

ÁREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 20,07

PÁTIO COBERTO 140,26 m²

PÁTIO COBERTO 23,80 m²

SECRETARIA ESCOLAR 36,39 m²

SALA VICE DIREÇÃO 11,90 m²

SALA ARQUIVO 6,55 m²

SALA DIREÇÃO 11,90 m²

SALA APOIO ADMINISTRATIVO 11,90 m²

MECANOGRAFIA 24,15 m²

I.S. PROF. MASCULINO 20,09 m²

I.S. PROF. FEMININO 20,09 m²

CIRCULAÇÃO INTERNA 11,46 m²

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 
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11,90 m² 

1,90 m² 

3,36 m² 

23,80 m² 

3,46 m² 

20,07 m² 

140,26 m² 

23,80 m² 

36,39 m² 

11,90 m² 

6,55 m² 

11,90 m² 

11,90 m² 

24,15 m² 

20,09 m² 

20,09 m² 

11,46 m² 
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01

1 LABORATÓRIO F/Q/B

2 LAB. INFORMÁRICA

3 CIRC. COBERTA

4 I.S. ALUNO MASC.

5 I.S. ALUNO FEM.

6 DEP. MATERIAIS

7 DEP. MATERIAIS

8 
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02

03

08

 

Imagem 05 – Planta baixa bloco 04  

BLOCO IV 

LABORATÓRIO F/Q/B 73,15

LAB. INFORMÁRICA 74,20 m²

CIRC. COBERTA 106,80 m²

I.S. ALUNO MASC. 20,74 m²

I.S. ALUNO FEM. 20,74 m²

DEP. MATERIAIS 2,72 m²

DEP. MATERIAIS 2,72 m²

PASSARELA 22,57 m²

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04 
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04 05

06 07

08

73,15 m² 

74,20 m² 

106,80 m² 

20,74 m² 

20,74 m² 

2,72 m² 

2,72 m² 

22,57 m² 
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01 02

1 SALA DE AULA

2 SALA DE AULA

3 SALA DE AULA

4 SALA DE AULA

5 CIRCULAÇÃO COBERTA

6 SALA DE AULA

7 SALA DE AULA

8 SALA DE AULA

9 SALA DE AULA
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05

03 04 06

 

Imagem 06 – Planta baixa bloco 05 

 

BLOCO V 

SALA DE AULA 49,34

SALA DE AULA 49,34

SALA DE AULA 49,34

SALA DE AULA 49,34

CIRCULAÇÃO COBERTA 185,53 m²

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

SALA DE AULA 49,00

Tabela 05 – Ambientes e áreas Bloco 05 
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07 08 09

49,34 m² 

49,34 m² 

49,34 m² 

49,34 m² 

185,53 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 
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1 CASA DO ZELADOR

1 QUADRA DESCOBERTA
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01

 

Imagem 07 – Planta baixa bloco 06 

BLOCO VI 

CASA DO ZELADOR 48,25

Tabela 06 – Ambientes e áreas Bloco 06 

 

01

Imagem 08 – Planta baixa bloco 07 

BLOCO VII 

QUADRA DESCOBERTA 377,65

Tabela 07 – Ambientes e áreas Bloco 07 
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48,25 m² 

 

377,65 m² 
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1 QUADRA DESCOBERTA

1 QUADRA COBERTA
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01

Imagem 09 – Planta baixa bloco 08 

BLOCO VIII 

QUADRA DESCOBERTA 655,55

Tabela 08 – Ambientes e áreas Bloco 08 

 

01

 

Imagem 10 – Planta baixa bloco 09 

BLOCO IX 

QUADRA COBERTA 797,40
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655,55 m² 

797,40 m² 
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1 

 

4.1.  Áreas de expansão

O C.E. Profª Olympia Moraes Tormenta
900,00 m². 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias por 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 é composto 
2 pavimentos. O acesso aos pavimentos se dá por escadas. 
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Tabela 09 – Ambientes e áreas Bloco 09 

 

01

Imagem 11 – Planta baixa bloco 10 

BLOCO X 

CANCHA 235,17

Tabela 10 – Ambientes e áreas Bloco 10 

Áreas de expansão 

Moraes Tormenta possui área de expansão de aproximadamente 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias por Bloco. 

é composto por salas de aula e banheiro dos alunos. Este bloco possui 
2 pavimentos. O acesso aos pavimentos se dá por escadas.  

 

41 3250-8100 

 

235,17 m² 

possui área de expansão de aproximadamente 

fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

la e banheiro dos alunos. Este bloco possui 
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Sugestão de melhoria: Instalar uma plataforma elevatória para acesso ao pavimento 
superior. 

 

 

   

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação 
da escola, e apesar de haver rampa de acesso para ent
funcionários, esta encontra
acessibilidade NBR-9050/2020. 
desníveis entre a área interna do bloco e a 
Sugestão: Execução de uma nova rampa de acesso
existentes entre circulação externa e área interna do
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Instalar uma plataforma elevatória para acesso ao pavimento 

   
Fotos 01 e 02: Acesso ao bloco 01 

 

  
Fotos 03 e 04: rampa de acesso 

 
O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação aos outros blocos e entrada 

pesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 
funcionários, esta encontra-se em desconformidade com a norma técnica de 

9050/2020. O acesso também se dá por escadas. 
desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva circulação externa. 

Execução de uma nova rampa de acesso, eliminação dos
existentes entre circulação externa e área interna do bloco. 

 

41 3250-8100 

Instalar uma plataforma elevatória para acesso ao pavimento 

 

 

aos outros blocos e entrada 
radas dos alunos e 

em desconformidade com a norma técnica de 
O acesso também se dá por escadas. Ainda, há 

circulação externa.  
, eliminação dos desníveis 
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As salas de aula estão em má conservação. 
cimentado. A pintura das paredes não está boa, algumas paredes possuem 
rachaduras, algumas jane
quebrados. Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula.
banheiro acessível neste bloco.

Sugestão: Fazer a colocação
rachaduras, trocar luminárias por LED, fazer reparos nas janelas e vidr
portas quebradas, eliminação dos desníveis existentes entre circulação 
Fazer um banheiro acessível.

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão em bom estado de conservação. Assim 
não sugestão de melhoria para estes ambientes.
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Fotos 05 e 06: Salas de aula 

 

   
Fotos 07 e 08: banheiro dos alunos 

estão em má conservação. As salas de aula possuem um piso 
das paredes não está boa, algumas paredes possuem 

lgumas janelas e portas estão quebradas além de alguns vidros 
Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula.

banheiro acessível neste bloco. 

colocação de pisos cerâmicos, pintura geral, 
trocar luminárias por LED, fazer reparos nas janelas e vidr

eliminação dos desníveis existentes entre circulação 
ssível. 

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão em bom estado de conservação. Assim 
não sugestão de melhoria para estes ambientes. 
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As salas de aula possuem um piso 
das paredes não está boa, algumas paredes possuem 

m de alguns vidros 
Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula. Não existe 

, pintura geral, correção de 
trocar luminárias por LED, fazer reparos nas janelas e vidros, substituir 

eliminação dos desníveis existentes entre circulação e salas de aula, 

Os banheiros dos alunos do Bloco 01 estão em bom estado de conservação. Assim 
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5.2  Bloco 02 

O Bloco 02 é composto 
sala de apoio, biblioteca, salas de aula. 
finalidade de uso ao longo dos anos, como exemplo, 
que foi desativado e hoje comporta

 

    

      
O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação 
da escola, e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 
funcionários, esta encontra
acessibilidade NBR-9050/2020. 
desníveis entre a área interna do bloco e a res
Sugestão: Execução de uma nova rampa de acesso
acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, 
entre circulação externa e área interna do bloco
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é composto por salas de aula, banheiro dos alunos, sala da supervisão, 
sala de apoio, biblioteca, salas de aula. Alguns ambientes receberam alterações na 
finalidade de uso ao longo dos anos, como exemplo, a cantina e sala de arquivo 
que foi desativado e hoje comporta um laboratório de informática. 

  
Fotos 09 e 10: Acesso ao bloco 02 

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação aos outros blocos e entrada 
e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 

funcionários, esta encontra-se em desconformidade com a norma técnica de 
9050/2020. O acesso também se dá por escadas. 

desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva circulação externa. 
Execução de uma nova rampa de acesso, execução de nova escada de 

acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, eliminação dos desníveis existentes 
entre circulação externa e área interna do bloco. 
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por salas de aula, banheiro dos alunos, sala da supervisão, 
Alguns ambientes receberam alterações na 

a cantina e sala de arquivo 
um laboratório de informática.  

 

aos outros blocos e entrada 
e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 

se em desconformidade com a norma técnica de 
O acesso também se dá por escadas. Ainda, há 

pectiva circulação externa.  
execução de nova escada de 

eliminação dos desníveis existentes 
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Fotos 15 e 
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Fotos 11 e 12: Salas de aula 

 

   
Fotos 13 e 14: banheiro dos alunos 

 

  
e 16: laboratório de informática e sala da supervisão
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laboratório de informática e sala da supervisão 
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As salas de aula estão em má conservação. O 
pintura das paredes não está boa
alguns vidros quebrados. Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula. 
Não existe banheiro acessível neste bloco.
estado de conservação, no banheiro masculino os mictórios foram retirados.

Sugestão: Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED, fazer 
reparos nas janelas e vidros, substituir portas quebradas,
existentes entre circulação 
mictórios com divisórias no banheiro masculino.

 

5.3  Bloco 03  

O Bloco 03 centraliza as áreas administrativas
refeitório/pátio coberto, depó
receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos anos, como exemplo, 
mecanografia que foi desativada e hoje comporta sala de arquivo.
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Fotos 17 e 18: biblioteca 

 

estão em má conservação. O piso é de taco e vários estão 
ntura das paredes não está boa, algumas janelas e portas estão quebradas além de 

alguns vidros quebrados. Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula. 
Não existe banheiro acessível neste bloco. Os banheiros dos alunos estão em 
estado de conservação, no banheiro masculino os mictórios foram retirados.

Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED, fazer 
reparos nas janelas e vidros, substituir portas quebradas, eliminação dos desníveis 

tentes entre circulação e os ambientes, fazer um banheiro acessível e instalar 
mictórios com divisórias no banheiro masculino. 

centraliza as áreas administrativas, áreas da cozinha e suas dependências, 
depósito de merenda, área de serviço. 

receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos anos, como exemplo, 
mecanografia que foi desativada e hoje comporta sala de arquivo. 

   
Fotos 19 e 20: acesso ao bloco 03 
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é de taco e vários estão soltos. A 
, algumas janelas e portas estão quebradas além de 

alguns vidros quebrados. Existem desníveis entre a área de circulação e salas de aula. 
Os banheiros dos alunos estão em bom 

estado de conservação, no banheiro masculino os mictórios foram retirados. 

Fazer a substituição de pisos, pintura geral, trocar luminárias por LED, fazer 
eliminação dos desníveis 

fazer um banheiro acessível e instalar 

áreas da cozinha e suas dependências, 
. Alguns ambientes 

receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos anos, como exemplo, a 
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O referido bloco apresenta 
circulação inclinada para os 
adequação e instalação de 
Sugestão: adequação dos corrimãos e g
 

Fotos
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esenta pequeno desnível em relação a entrada da escola
para os alunos e funcionários, sendo necessária apenas 

 corrimãos.  
Sugestão: adequação dos corrimãos e guarda-corpos. 

   
Fotos 21 e 22: secretaria e sala de arquivo 

Foto 23: refeitório  
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a entrada da escola e existe 
sendo necessária apenas 
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O referido bloco é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
conservação. Existem desníveis entre a área de circulação os 
Sugestão: eliminação dos desníveis existentes entre circulação 

 

5.4  Bloco 04  

O Bloco 04 comporta o laboratório de ciências, sala de uso múltiplo e banheiro dos 
alunos. Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos 
anos, como exemplo, o depósito de materiais que hoje comporta um banheiro 
acessível. 
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Fotos 24 e 25: cozinha 

 
Fotos 26: deposito de merenda 

é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
Existem desníveis entre a área de circulação os ambientes.

eliminação dos desníveis existentes entre circulação e os ambientes.

comporta o laboratório de ciências, sala de uso múltiplo e banheiro dos 
Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos 

o depósito de materiais que hoje comporta um banheiro 
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é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
ambientes. 

e os ambientes. 

comporta o laboratório de ciências, sala de uso múltiplo e banheiro dos 
Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos 

o depósito de materiais que hoje comporta um banheiro 
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Fotos 27 e 28: banheiro dos alunos 

 

 

Foto 29: banheiro acessível  

 
Foto 30: sala de uso múltiplo  

 

41 3250-8100 
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O referido bloco é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
conservação. Existem desníveis entre a área de circulação os ambientes.
dos alunos possuem algumas portas qu
banheiro masculino possui mictório de calha, O banheiro acessível não possui barras 
de apoio, lavatório e está sendo utilizado para depósito.
Sugestão: eliminação dos desníveis existentes entre circulação 
instalação de bancadas com cubas e torneiras, substituição de portas quebradas, 
instalação de mictórios de louça com divisória no banheiro masculino e adequação do 
banheiro acessível com instalação de barras de apoio, lavatório de acord
9050/2020. 
 

5.5  Bloco 05  

O Bloco 05 concentra oito salas de aula
ambientes estão em bom estado de conservação.
circulação os ambientes. 
Sugestão: eliminação dos desníveis existentes entre circulação 
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Foto 31: Laboratório de ciências  

O referido bloco é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
conservação. Existem desníveis entre a área de circulação os ambientes.
dos alunos possuem algumas portas quebradas, não existe bancadas para lavatório, o 
banheiro masculino possui mictório de calha, O banheiro acessível não possui barras 
de apoio, lavatório e está sendo utilizado para depósito. 

eliminação dos desníveis existentes entre circulação e os
instalação de bancadas com cubas e torneiras, substituição de portas quebradas, 
instalação de mictórios de louça com divisória no banheiro masculino e adequação do 
banheiro acessível com instalação de barras de apoio, lavatório de acord

concentra oito salas de aula. O referido bloco é relativamente novo e os 
ambientes estão em bom estado de conservação. Existem desníveis entre a área de 

eliminação dos desníveis existentes entre circulação e as salas de aula.
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O referido bloco é relativamente novo e os ambientes estão em bom estado de 
conservação. Existem desníveis entre a área de circulação os ambientes. Os banheiros 

ebradas, não existe bancadas para lavatório, o 
banheiro masculino possui mictório de calha, O banheiro acessível não possui barras 

e os ambientes, fazer a 
instalação de bancadas com cubas e torneiras, substituição de portas quebradas, 
instalação de mictórios de louça com divisória no banheiro masculino e adequação do 
banheiro acessível com instalação de barras de apoio, lavatório de acordo com a NBR 

é relativamente novo e os 
Existem desníveis entre a área de 

e as salas de aula. 
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Fotos

As salas de aula estão relativamente bem conservadas por ser um bloco novo. A 
pintura é antiga, algumas tomadas e interruptores 
Sugestão: fazer uma pintura geral e substituir

 

5.6  Bloco 02 Casa do zelador

 
 Neste bloco está a casa do zelador. Por ser uma residência unifamiliar dentro 
da escola, não citaremos neste relatório.
 

5.7  Bloco 07 cancha  

 
 Neste bloco está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 
rachaduras.  
Sugestão: fazer a correção das rachaduras e uma nova pintura.
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Fotos 32 e 33: área de circulação das salas 

 

As salas de aula estão relativamente bem conservadas por ser um bloco novo. A 
pintura é antiga, algumas tomadas e interruptores estão quebrados.

fazer uma pintura geral e substituir tomadas e interruptores quebrados.

Casa do zelador 

está a casa do zelador. Por ser uma residência unifamiliar dentro 
da escola, não citaremos neste relatório.  

está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 

fazer a correção das rachaduras e uma nova pintura. 
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As salas de aula estão relativamente bem conservadas por ser um bloco novo. A 
estão quebrados. 

tomadas e interruptores quebrados. 

está a casa do zelador. Por ser uma residência unifamiliar dentro 

está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 
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5.8  Bloco 08 quadra descoberta 

 
Neste bloco está quadra de 
pintura em bom estado. O 
basquete). O acesso a quadra se dá por escadas na arquibancada se corrimão com 
guarda corpo. 
Sugestão: Substituir as traves do gol e tabelas de basquete e instalar corrimão e 
guarda corpo na escada. 
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Fotos 34 e 35: cancha 

8 quadra descoberta  

quadra de esportes descoberta.  Esta possui um piso de concreto
 equipamentos estão danificados (traves do gol

O acesso a quadra se dá por escadas na arquibancada se corrimão com 

traves do gol e tabelas de basquete e instalar corrimão e 

  
Fotos 36 e 37: quadra descoberta 
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Esta possui um piso de concreto e 
equipamentos estão danificados (traves do gol e tabelas de 

O acesso a quadra se dá por escadas na arquibancada se corrimão com 

traves do gol e tabelas de basquete e instalar corrimão e 
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5.9  Bloco 09 Quadra Coberta

O bloco 05 conta com a quadra
alvenaria em todas suas laterais.
 

  
Foto

   
A quadra poliesportiva coberta que possui

alambrado está danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados 
(traves do gol e tabelas de basquete).

Sugestão de melhoria: Substituir alambrados danificados, traves do gol e tabelas de 
basquete. 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação 
da escola, e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 
funcionários, esta encontra
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Fotos 38: arquibancada 

 

Coberta 

a quadra poliesportiva coberta. Esta quadra é fechada com 
alvenaria em todas suas laterais. 

  
Fotos 39 e 40: Quadra poliesportiva coberta 

A quadra poliesportiva coberta que possui bom estado de conservação, o 
alambrado está danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados 
(traves do gol e tabelas de basquete). 

Substituir alambrados danificados, traves do gol e tabelas de 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação aos outros blocos e entrada 
e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 

funcionários, esta encontra-se em desconformidade com a norma técnica de 
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. Esta quadra é fechada com 

 

bom estado de conservação, o 
alambrado está danificado em alguns trechos e alguns equipamentos estão danificados 

Substituir alambrados danificados, traves do gol e tabelas de 

aos outros blocos e entrada 
e apesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e 

se em desconformidade com a norma técnica de 
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acessibilidade NBR-9050/20
desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva circulação externa. 
Sugestão: Execução de uma nova rampa de acesso
existentes entre circulação externa e área interna do bloc
 

5.10  Bloco 10 cancha  

 
 Neste bloco está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 
rachaduras.  
Sugestão: fazer a correção das rachaduras e uma nova pintura.

 

 

5.11  Áreas externas  

O colégio conta com acessibilidade 
acesso aos bloco 01, 02 e 09 
em desconformidade com a norma técnica de acessibilidade NBR
externas proximo aos bloco 01, 02 
rachaduras e até buracos em alguns pontos. 
e 02 é insuficiente e algumas canaletas estão quebradas. Nos outros blocos algumas 
canaletas não possuem grelhas.  
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9050/2020. O acesso também se dá por escadas. 
desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva circulação externa. 

Execução de uma nova rampa de acesso, eliminação dos desníveis 
existentes entre circulação externa e área interna do bloco. 

 

está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 

fazer a correção das rachaduras e uma nova pintura. 

   

Fotos 41 e 42: cancha 

O colégio conta com acessibilidade apenas no acesso entre os bloco 03, 04 e 05
acesso aos bloco 01, 02 e 09 se dá por escadas e rampa com dimensoes e inclinação 
em desconformidade com a norma técnica de acessibilidade NBR-9050/2020.

proximo aos bloco 01, 02 estão em mal estado de conservação apresentando 
rachaduras e até buracos em alguns pontos. A captação de agua pluvial dos blocos 01 
e 02 é insuficiente e algumas canaletas estão quebradas. Nos outros blocos algumas 
canaletas não possuem grelhas.   
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O acesso também se dá por escadas. Ainda, há 
desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva circulação externa.  

, eliminação dos desníveis 

está a cancha. Esta possui um piso de concreto com varias 

 

apenas no acesso entre os bloco 03, 04 e 05. O 
se dá por escadas e rampa com dimensoes e inclinação 

9050/2020.Calçadas 
estado de conservação apresentando 

A captação de agua pluvial dos blocos 01 
e 02 é insuficiente e algumas canaletas estão quebradas. Nos outros blocos algumas 
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Fotos 4
 

 

Sugestão de melhoria: Refazer o calçamento externo dos blocos nos pontos onde 
julgar necessário, instalar grelhas de ferro nas canaletas
todo sistema de drenagem do bloco 01, bloco 02 e quadra de esportes coberta.
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43 e 44: Grelhas de captação de águas pluviais. 

     
Fotos 45 e 46: calçada interna. 

 

Sugestão de melhoria: Refazer o calçamento externo dos blocos nos pontos onde 
instalar grelhas de ferro nas canaletas onde foi removida e refazer 

todo sistema de drenagem do bloco 01, bloco 02 e quadra de esportes coberta.

  
Fotos 47 e 48: Central de gás GLP 
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Sugestão de melhoria: Refazer o calçamento externo dos blocos nos pontos onde 
onde foi removida e refazer 

todo sistema de drenagem do bloco 01, bloco 02 e quadra de esportes coberta. 
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Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser executado em um 
local coberto. 
Sugestão: Executar uma nova central de gás em outro local.
 
 

 
Foi a observada a existência
danificados.  
 
Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 
atmosféricas. O sistema dev
Norma. 
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Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser executado em um 

Executar uma nova central de gás em outro local. 

 
Foto 49: Para raios danificado. 

Foi a observada a existência de para-raios próximo ao bloco 04 e 05 e estes estavam 

Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas. O sistema deve ser vistoriado a cada 3 anos como previsto na mesma 
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Na área externa da cozinha possui uma central de gás com capacidade de 4 cilindros 
P45 e deposito de lixo. Neste local foi executada uma cobertura, em desacordo com as 
normas do Corpo de Bombeiros, pois a central de gás não deve ser executado em um 

próximo ao bloco 04 e 05 e estes estavam 

Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 

Proteção de estruturas contra descargas 
anos como previsto na mesma 
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5.12 Telhado e beirais 

  

 
O telhado dos blocos 02, 03, 04, 05, 
francesas. Nestes locais ocorrem muitas infiltrações. Alguns beirais de madeira 
danificados. As calhas também estão danificadas em alguns trechos. 
telhas são de fibrocimento e estão boas.
 
Sugestão de melhoria: 
madeiramento, beirais e calhas 
 
 
5.13 Calçadas externas e muros
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Fotos 50 e 51: cobertura da escola 

s 02, 03, 04, 05, e composto por telhas cerâmicas do tipo 
francesas. Nestes locais ocorrem muitas infiltrações. Alguns beirais de madeira 

As calhas também estão danificadas em alguns trechos. 
o de fibrocimento e estão boas. 

melhoria: Substituir a cobertura dos blocos acima 
e calhas danificadas. 

Calçadas externas e muros 

 
Foto 52: Calçada da rua Rudolf keilhold. 
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e composto por telhas cerâmicas do tipo 
francesas. Nestes locais ocorrem muitas infiltrações. Alguns beirais de madeira 

As calhas também estão danificadas em alguns trechos. No bloco 01 as 

dos blocos acima junto com 
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As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de 
Lei nº 11.381/2011. Não existe piso podo
disso em alguns locais o piso está quebrado e possui desníveis.
 
Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
definidos pela Lei nº 11.381/2011
NBR 16537/2016 – Acessibilidade 
elaboração de projetos e instalação.
 

  

 
O muro do colégio está inclinado
bloco 01 
 
Sugestão de melhoria: Demolir e refazer o muro na parte que está 
rachaduras. 
 
 
5.14 Instalações elétricas
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As calçadas estão em desacordo com o padrão de calçadas de Londrina
. Não existe piso podo-tátil em nenhum trecho do passeio. 

disso em alguns locais o piso está quebrado e possui desníveis. 

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
nº 11.381/2011. Fazer piso podo-tátil no passeio de acordo com a 

Acessibilidade – Sinalização tátil no piso 
elaboração de projetos e instalação. 

  
Fotos 53 e 54: Muro de divisa  

inclinado e possui rachaduras no trecho dos fundos próximo ao 

Sugestão de melhoria: Demolir e refazer o muro na parte que está inclinado

Instalações elétricas 

  
Fotos 55 e 56: quadros de distribuição 
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Londrina definido pela 
tátil em nenhum trecho do passeio. Além 

Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 
tátil no passeio de acordo com a 

Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

 

dos fundos próximo ao 

inclinado e com 
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As instalações elétricas e os quadros de energia são antigos 
blocos 03, 04 e 05 estão boas por serem edificações relativamente novas.
Sugestão de melhoria: Refazer toda instalação elétrica na parte interna dos blocos 01 e 
02. 

 
6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, que possui laje em alguns blocos e forro em outros
madeira com telhas de fibrocimento 
blocos, beirais em madeira 
telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro f
divisa a edificações vizinha e muro paliteiro de divisa com a rua
mais áreas cobertas e fechadas para proporcional maior conforto térmico, adequação 
de iluminação, conforme já apontados anteriormente, atendimento da ace
melhora nos deslocamentos entre blocos e pátios. 

 
6.1 Instalações Elétricas 

Foi feita a troca do padrão de energia do colégio em 20
dos aparelhos de ar condicionados nas salas de aula. 
instalações elétricas internas nos blocos, sendo necessária a readequação da rede 
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio e 
atendimento das novas normas, incluindo aterramento de toda a instalação.
 
 
6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia.
deve ser instalados nova iluminação externa entre os blocos.
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi
conforme programas que estão vigentes.
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Atualmente os para raios da escola estão danificados
fazer o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio.
6.5 Instalações Hidrossanitári
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As instalações elétricas e os quadros de energia são antigos nos blocos 01 e 02. Nos 
blocos 03, 04 e 05 estão boas por serem edificações relativamente novas.

Refazer toda instalação elétrica na parte interna dos blocos 01 e 

 

ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 

em alguns blocos e forro em outros, estrutura do telhado em 
madeira com telhas de fibrocimento no bloco 01 e telhas cerâmicas no restante dos 

madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com 
telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro f
divisa a edificações vizinha e muro paliteiro de divisa com a rua. Há necessidade de 
mais áreas cobertas e fechadas para proporcional maior conforto térmico, adequação 
de iluminação, conforme já apontados anteriormente, atendimento da ace

camentos entre blocos e pátios.  

Foi feita a troca do padrão de energia do colégio em 2015 para 600 A para a instalação 
dos aparelhos de ar condicionados nas salas de aula. Porém não foi feita a troca d
instalações elétricas internas nos blocos, sendo necessária a readequação da rede 
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio e 
atendimento das novas normas, incluindo aterramento de toda a instalação.

r parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia.
deve ser instalados nova iluminação externa entre os blocos.  

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos
conforme programas que estão vigentes. 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

os para raios da escola estão danificados. Sendo assim, se faz necessário 
er o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio. 

Hidrossanitárias 
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nos blocos 01 e 02. Nos 
blocos 03, 04 e 05 estão boas por serem edificações relativamente novas. 

Refazer toda instalação elétrica na parte interna dos blocos 01 e 

ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 

, estrutura do telhado em 
no bloco 01 e telhas cerâmicas no restante dos 

nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com 
telhas metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado e alto com 

. Há necessidade de 
mais áreas cobertas e fechadas para proporcional maior conforto térmico, adequação 
de iluminação, conforme já apontados anteriormente, atendimento da acessibilidade e 

15 para 600 A para a instalação 
Porém não foi feita a troca das 

instalações elétricas internas nos blocos, sendo necessária a readequação da rede 
elétrica para comportar os novos equipamentos e a futura demanda do colégio e 
atendimento das novas normas, incluindo aterramento de toda a instalação. 

r parte das luminárias do colégio ainda não é de LED, sendo assim recomenda-
se a troca de todas as lâmpadas e luminárias, visando uma maior economia. Também 

fi espalhados pelos blocos, 

. Sendo assim, se faz necessário 
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Toda escola é abastecida com água proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar. 
 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico 

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 
exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga, elaborar o Projeto de
contra Incêndio (PTPID) e aprovar no Corpo de Bombeiros.
 
 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria
NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto 
NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário 
NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
NBR 14931/2004 – Execução 
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso 
instalações. 
Lei 11.381/2011 – Código de obras de 
Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conserva
CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
do Paraná 
NPT – Normas de Procedimentos Técnicos 
 

MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Engenheiro Civil 
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Toda escola é abastecida com água proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar. 

Prevenção de Incêndio e Pânico  

colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

mbeiros quanto às rotas de fuga, elaborar o Projeto de
contra Incêndio (PTPID) e aprovar no Corpo de Bombeiros. 

Instalações elétricas de baixa tensão 
Instalação predial de água fria 
Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

Execução de estruturas de concreto – Procedimento
Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e 

Código de obras de Londrina. 
Dispõe sobre a construção, reconstrução e conserva

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná

Londrina, 27 de setembro
 
 

MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 

Engenheiro Civil – CREA PR 117.738/D 
SSA PARANAEDUCAÇÃO 

NRE Londrina 
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Toda escola é abastecida com água proveniente da rede da Sanepar. A rede de esgoto 
interna do colégio possui ligação na rede pública de coleta da Sanepar.  

colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

mbeiros quanto às rotas de fuga, elaborar o Projeto de Prevenção 

Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
Procedimento 

Projeto e execução 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

Procedimento. 
Diretrizes para elaboração de projetos e 

Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de calçadas 
Corpo de bombeiro militar 

Corpo de bombeiro militar do Paraná 

 
27 de setembro de 2022 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL PADRE JOÃO WISLINSKI  

CURITIBA-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Curitiba – PR 

Responsável: Engenheira Civil Amanda Ávila Daros – CREA 109309/D-PR 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 

realizada em 23/09/2022 no Colégio Estadual Padre João Wislinski, localizado no 

município de Curitiba-PR, e apresentar sugestões de adequações visando a melhoria 

do espaço físico. 

 

  
 

Imagem 01 e 02 - Fachada do Colégio Estadual padre João Wislinski 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Francis Bacon, 07, Santa Cândida, Curitiba-PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 7.182,78 m² 

Área total construída: 1.255,92 m²  

Área total permeável: 2.922,20 m²  

Área total impermeável: 3.004,66 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 
 

Figura 01 – Vista aérea do Colégio Estadual Padre João Wislinski 
 

Conforme informação contida no Mapa Cadastral de orientação para 
construção fornecida pela Prefeitura Municipal de Curitiba, o terreno do Colégio 
Estadual Padre João Wislinski é atingido Zona Residencial 2, cujos parâmetros 
urbanísticos são indicados na Tabela 1. A edificação existente respeita as exigências 
dos parâmetros urbanísticos conforme indicado na implantação (Figura 02).  

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Coeficiente de Aprov. 1  0,17 (1.255,92 m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% 0,17 (1.255,92 m²) 

Recuo frontal 5,00 m Atendido 

Nº pavimentos 2 pavimentos 1 pavimento 

Taxa de permeabilidade 25 40,68% (2.922,20 m²) 

Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZR-2 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

Figura 02 - Implantação arquitetônica  
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Figura 03 – Bloco 01  

 

     Figura 04 – Bloco 02 
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Figura 05 – Bloco 03 

 
Figura 06 – Bloco 04 

 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

4.1. Programa arquitetônico 

As instalações físicas do colégio receberam em 2014 recebeu uma ampliação de 04 
salas de aula e conjunto de instalações sanitárias. Hoje o colégio está dividido em 03 
Blocos conforme detalhamento abaixo: 
 

Bloco 01: salas de aula 01 a 07, biblioteca, brinquedoteca, sala dos professores, 

instalações sanitárias masculino e feminino, circulação, laboratório de informática, 

sala dos pedagogos, cozinha, depósito de merenda, DML, área de serviço externa, 

refeitório e pátio coberto; 

Bloco 02: salas de aula 08 a 10, circulação, instalações sanitárias masculino e 

feminino de PcD e futuro laboratório de ciências; 

Bloco 03: sala da direção sala dos professores, secretaria, arquivo e instalações 

sanitárias para professores, masculino e feminino; 

Bloco 04: Casa do Permissionário 

Outros: quadra descoberta, cancha de areia, estacionamento, passarelas e casa do 

permissionário. 

 

BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 

AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

01 SALA DE AULA 01 50,27 

01 SALA DE AULA 02 50,27 

01 SALA DE AULA 03 50,27 

01 SALA DE AULA 04 50,27 

01 SALA DE AULA 05 50,27 

01 SALA DE AULA 06 50,27 

01 SALA DE AULA 07 50,27 

02 SALA DE AULA 08 49,70 

02 SALA DE AULA 09 49,70 

02 SALA DE AULA 10 49,70 

01 BIBLIOTECA 50,27 

01 LAB. DE INFORMÁTICA 50,27 

01 BRINQUEDOTECA 50,27 

01 LAB. DE CIÊNCIAS 49,70 

OUTROS CANCHA DE AREIA - 

OUTROS QUADRA DESCOBERTA - 
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BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 

01 CIRCULAÇÃO 1 54,58 

02 CIRCULAÇÃO 2 37,93 

02 CIRCULAÇÃO 3 24,31 

AMBIENTES DE SERVIÇO 

01 PÁTIO COBERTO 115,73 

01 REFEITÓRIO 39,81 

01 I.S. FEMININO 01 19,88 

02 I.S. FEMININO 02 8,30 

01 I.S. MASCULINO 01 19,88 

02 I.S. MASCULINO 02 11,73 

02 I.S. PcD 2,89 

03 I.S. PROF. FEMININO 2,14 

03 I.S. PROF. MASCULINO 2,14 

01 COZINHA 23,10 

01 DEPÓSITO DE MERENDA 4,37 

01 ÁREA DE SERVIÇO 11,85 

01 DML  2,11 

01 DEPÓSITO 10,50 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 

03 SALA DA DIREÇÃO 12,25 

01 SALAS DOS PEDAGOGOS 10,50 

03 SALA DOS PROFESSORES 24,85 

03 SECRETARIA 36,92 

01 ARQUIVO 10,03 

03 CIRCULAÇÃO 4 30,25 

03 CIRCULAÇÃO 5 14,89 

04 CASA DO PERMISSIONÁRIO 57,64 

AMBIENTES INDETERMINADOS 

OUTROS PASSARELA 1 24,47 

OUTROS PASSARELA 2 - 

OUTROS ESTACIONAMENTONTO - 

Tabela 02 – Ambientes e áreas do programa arquitetônico. 

 

 

4.2.  Áreas de expansão 
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O colégio conta com uma área reduzida para expansão ao lado da cozinha, pois este 

é o ambiente que necessita de ampliação, conforme área em vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Bloco 04 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 

propostas para melhorias. 

 

5.1 .  Bloco 01 

5.1.1 Salas de aula 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 

O Bloco 01, conta com sete salas de aula, sendo há necessidade de substituição 

programada dos pisos de tacos (Foto 01), pois atualmente estão em bom estado de 

conservação, porém, pode ocorrer necessidade futura de reparos. Em algumas salas 

já precisam de substituições pontuais (Foto 2. Todas as salas necessitam de reparos 

nas janelas externas, que estão emperradas e com basculantes quebradas, (Foto 03 

e 04). Na Foto 05 observa-se que existe desnível entre a circulação coberta e as salas 

de aula, em desconformidade com a NBR 9050 de acessibilidade. Há necessidade de 

reparos nos requadros de algumas portas de salas (Foto 05) e nas fechaduras (Foto 

06) de todas as salas.  
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Fotos 03, 04, 05, 06, 07 e 08 – Bloco 01  
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Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira pontuais onde há 

necessidade, substituição de todas a fiação elétricas, tomadas e interruptores, 

substituição de esquadrias externas e nivelamento da circulação interna com as salas 

de aula para proporcionar a acessibilidade das salas de aula.  

 

5.1.2 Biblioteca, laboratório de informática, brinquedoteca 

A biblioteca e o laboratório de informática possuem as mesmas características 

construtivas das salas de aula acima, com necessidade de substituição programada 

dos pisos de tacos (Foto 07 e 08), pois estão se soltando, reparos nas instalações 

elétricas, substituição de janelas externas que estão emperradas e quebradas, 

regularização quanto a acessibilidade, garantindo o atendimento à NBR 9050. Os 

mobiliários da biblioteca e do laboratório de informática estão inadequados a 

ergonomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fotos 09 e 10 – Bloco 01  

 

Recomendações: Substituição parciais dos pisos em tacos de madeira, substituição 

de toda a fiação elétrica, quadros de energia, tomadas, interruptores e luminárias que 

não estão funcionando, substituição de esquadrias externas basculantes, nivelamento 
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da circulação interna com as salas para proporcionar a acessibilidade e substituição 

de todas as fechaduras das portas, por fechaduras mais resistêntes.  

 

5.1.3 Cozinha, dependências e refeitório 
 
A cozinha e suas dependências estão localizadas no Bloco 01. Esse é o ambiente 
mais inadequado do colégio pois, devido grande demanda de alimentação, o depósito 
de merenda está superlotado e não atende a norma da Vigilância Sanitária (Foto 09). 
A merenda está acondicionada em ambientes totalmente inadequados, dentro da 
antiga área de serviço, que possui infiltração nas paredes, revestimentos inadequados 
e pé-direito baixo (Foto 11 e 12) e na própria cozinha (Foto 10).  
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Fotos 11, 12, 13 e 14 – Bloco 01 - Cozinha 

 

A cozinha passou por uma readequação, feita pela escola, mas não atende as normas 
da Vigilância Sanitária, pois possui acesso ao depósito de merenda por dentro da área 
de preparo (Foto 13), a entrada é feita pela antiga área de serviço (Foto 14), que 
atualmente abriga merenda, forno a gás e refrigeradores, com revestimentos de 
paredes assentados no piso, paredes sem revestimentos, sem ventilação e iluminação 
adequadas e as instalações elétricas estão fora de norma (Foto 15). Na área de 
preparo, não há pia lava mãos, as bancadas e o piso são de granitina porosa, não há 
ventilação, exaustão e iluminação adequadas (Fotos 16 e 17). Não há divisão entre a 
área de preparo dos alimentos com a área de lavagem dos utensílios (Fotos 18, 19 e 
20). Existe armários de madeira inadequados para uma cozinha industrial (Foto 21) e 
o guichê de servir fica junto com o guichê para recolher (Foto 22).  
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Fotos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 – Bloco 01 - Cozinha 

 

O DML está com infiltração na laje e não comporta os materiais (Foto 13 e 14).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 25 e 26 – Bloco 01 – DML  
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As merendeiras não possuem banheiros e vestiários próprios. Não há central de gás, 
apenas botijões de 13 kg condicionados na parte externa da cozinha, um para o fogão 
e um para o forno. Não existe central de lixo próxima à cozinha, cuba para pré-
higienização das verduras, e nem acessibilidade para descarregar os mantimentos. A 
Foto 25 mostra a adaptação feita pela escola da antiga área de serviço descoberta 
para integrar parte da cozinha, em precárias condições, e acesso coberto à cozinha 
(Foto 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 27 e 28 – Bloco 01 – DML  

 

A escola não possui um refeitório, mas há adaptação do pátio coberto e de uma área 

externa construída pela escola, que utilizam como refeitório, mas é aberto e não 

atendem a resolução da SESA. 
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Fotos 29, 30, 31 e 32 – Pátio coberto adaptado para refeitório 
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Recomendações: Readequação total da cozinha, com necessidade de ampliação de 

área, construção de central de gás, ampliação do depósito de merenda, construção 

de banheiro com vestiário, otimização do fluxo da cozinha, readequação do DML, 

adequação do espaço utilizado como refeitório, com necessidade de ampliação apara 

atendimento de toda a demanda. 

  

 

5.1.4 Instalações sanitárias 
 

O Bloco 01 possui um conjunto de instalações sanitárias de alunos masculino e 
feminino, que necessitam de reparos parciais nos revestimentos e no acabamento do 
teto que sofreu infiltração. A quantidade de vasos sanitários é adequada, porém, a 
quantidade de lavatórios de mãos é insuficiente, pois tem que ser um lavatório para 
cada bacia sanitária. No sanitário feminino, são 6 bacias sanitárias para 1 lavatório de 
mãos (Fotos 29 e 30) e no sanitário masculino são 4 bacias sanitárias para 1 lavatório 
de mãos (Fotos 35 e 36). Não há papeleira nas cabines sanitárias e nem assento nas 
bacias sanitárias. As luminárias são inadequadas. 
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Fotos 33, 34, 35 e 36 – Banheiros feminino e masculino do Bloco 01 

 

Recomendações: Substituição programada dos pisos de granitina, instalação de 

azulejo nas divisórias que estão apenas na pintura, instalação de um lavatório de 

mãos para cada bacia sanitária, instalação de acessórios como papeleira, porta 

sabonete, instalação de assentos nas bacias sanitárias e substituição das luminárias 

de bocar por luminárias herméticas tubulares LED.  

 

5.2 Bloco 02 

Este Bloco de salas e instalações sanitárias foram construídos posteriormente, 

juntamente com as rampas de acessibilidade, conforme a seguir: 

 

5.2.1 Salas de aula 08, 09 e 10 

O Bloco 02, conta com três salas de aula, sendo que todas estão em bom estado de 

conservação por serem salas mais novas, mas a rede elétrica precisa ser revisada, 

pois está oscilando e algumas luminárias não estão funcionando. O quadro de 

distribuição de energia não está identificado e não está totalmente fechado. 
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Fotos 37, 38, 39 e 40 – Salas de aula Bloco 02 
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Recomendações: Revisão e substituição programada das instalações elétricas do 

bloco inteiro, com balanceamento de cargas. 

 

 

5.2.2 Laboratório de ciências 

A escola adaptou uma sala de aula para utilizar como laboratório de ciências, pois o 

prédio não possui uma sala específica para esse ambiente. No entanto, ainda não 

foram construídas as bancadas, cubas, capela e chuveiro lava-olhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 41 e 42 – salas de aula Bloco 02 a ser adaptada 

 

Recomendações: Revisão e substituição programada das instalações elétricas do 

bloco inteiro, com balanceamento de cargas, instalação de bancada, cubas, 

instalações hidráulica, elétrica e gás, chuveiro lava-olhos e capela  
 

 

5.2.3 Instalações sanitárias 
 

O Bloco 02 possui um conjunto de instalações sanitárias de alunos masculino (Foto 
39, 40 e 41), IS aluno feminino (Foto 42) e para pessoas com deficiência (Foto 43, 44 
e 45), que estão em ótimo estado de conservação.  
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Fotos 43,44,45,46, 47, 48, 49 e 50 – Banheiros feminino e masculino do Bloco 01 
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Recomendações: Execução de mais dois lavatórios de mãos para atender a vigilância 

sanitária no banheiro masculino e retirar mobiliário que está dentro do banheiro para 

pessoas com deficiência. 

 

5.3 Bloco 03 

 

A secretaria possui piso de tacos de madeira, que apresentam os mesmos problemas 

apontados anteriormente e precisam de manutenção programada (Foto 46). A 

secretaria teve uma alteração de layout realizada pela escola, para colocação do 

arquivo (Foto 47), pois o ambiente é pequeno pela quantidade de mesas e arquivos 

existentes. As luminárias não são adequadas, pois estão utilizando bocal com 

lâmpadas de bulbo, que são insuficientes para esses ambientes de escritório. Na sala 

da direção, dos professores e na entrada, os pisos de taco de madeira, foi substituído 

por piso cerâmico (Foto 48, 49), e está em bom estado de conservação. O acesso dos 

colaboradores a esses ambientes administrativos é feito por uma porta que possui um 

degrau, semelhante aos demais ambientes deste bloco, conforme Foto 50. As 

instalações sanitárias dos funcionários são insuficientes para atender a quantidade de 

colaboradores do colégio (Fotos 51 e 52). 
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Fotos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 – Bloco 03  
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Recomendações: Substituição dos pisos em tacos de madeira por revestimento 

cerâmico, substituição de toda a fiação elétrica, quadro de energia, luminárias 

inapropriadas, tomadas e interruptores, nivelamento do corredor externo com a 

entrada da secretaria, para proporcionar a acessibilidade e ampliação da quantidade 

de sanitário dos funcionários. 

        

5.3   Área esportiva 

A área esportiva é composta pela quadra descoberta (Foto 54) e cancha de areia (Foto 

55). Há necessidade de reparos no piso, equipamentos e telas da quadra descoberta. 

Em ambas não existem arquibancadas.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotos 59 e 60 – quadra coberta e descoberta 

 

Recomendações: Há necessidade de construção de uma cobertura de quadra nessa 

escola, pois não possui nenhum espaço coberto para a prática de exercícios. Além 

disso, precisa de reparos no piso, equipamentos e telas quadra existente. 

 

5.4 .  Áreas externas e passarelas 
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O colégio conta com diversas escadas e rampas para acesso da entrada até os Blocos 

mas mesmo assim não há acessibilidade total dos ambientes (Foto 54, 55 e 56). A 

entrada principal possui escadas (Foto 57). As passarelas existententes são somente 

entre blocos, sendo que o deslocamento da entra até a escola não é coberto. As 

calçadas externas (Foto 58 e 59) possuem pontos em mau estado de conservação e 

não atende as normas de acessibilidade.  
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Fotos 61, 62, 63, 64, 65 e 66 – quadra coberta, descoberta e calçadas. 
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Recomendações: Há necessidade de construção de rampas de acessibilidade para 

amplo acesso às instalações do colégio, principalmente na entrada do colégio e 

construção na passarela coberta da entrada até os blocos. 

 

5.5 .  Telhado e beirais 

Os telhados e beirais dos precisam de revisão programada, mas atualmente não 

apresentam problemas de infiltrações consideráveis. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 67 e 68– telhado de telha francesa e fibrocimento 

Recomendações: Revisão programada de todo o telhado, com troca parcial de 

telhas de fibrocimento, para evitar futuras infiltrações. 
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5.6 .  Calçadas e muros externos 

O fechamento do muro é uma das principais demandas da comunidade escolar pois 

o colégio fica em uma região perigosa, e os muros são baixos (tem pontos que fica 

com altura de 1,00 m), o que facilita a entrada de pessoas indesejadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 69 e 70 – fechamento frontal e lateral 

 

Recomendações: instalação de alambrado acima de todos os muros do colégio, e 

construção de divisa de muro onde o fechamento é feito com gradil. 

 
 
6. INFRAESTRUTURA 

 

O Colégio Estadual Padre João Wislinski foi construído em sistema convencional, com 
estrutura em concreto armado, laje e fechamento em alvenaria, coberta por telhas de 
fibrocimento ou cerâmicas. Os beirais externos são de madeira e laje. As passarelas 
que conectam os blocos são em estrutura de madeira cobertas por telhas de 
fibrocimento. Os ambientes internos de maneira geral atendem as exigências de 
dimensionamento, ventilação e iluminação, com exceção da cozinha e suas 
dependências e refeitório. As áreas externas carecem de acessibilidade 
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principalmente no que diz respeito a pisos para a ampla circulação e a adequação dos 
níveis visando eliminar os degraus e desníveis desnecessários. Também faltam 
passarelas coberta para conectar a entrada do colégio até os blocos. A seguir são 
apresentadas observações quanto aos demais sistemas prediais.  
 

 

6.1 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas estão deficitárias, oscilando, e não estão de acordo com as 

recomendações da NBR 5410/2005 quanto ao tipo de disjuntor, quadros, 

aterramentos identificação. Há necessidade de troca de tomadas e interruptores e de 

todos os quadros de energia (Foto 65). A entrada de energia (Foto 64) é de 200 A e 

trifásica. Atende a demanda no seu limite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fotos 71 e 72 – Entrada de energia e quadro de distribuição geral 

 

6.2 Iluminação 

A escola fez a substituição de algumas luminárias padrão tubular por bocais que não 
são apropriados para os ambientes. É recomendada a troca das lâmpadas para LED 
tubulares visando maior economia.  
 
6.3  Instalações Lógica 
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O colégio conta com rede de internet para acesso do funcionários e alunos, é 
necessário apenas uma melhor organização dos cabos que estão expostos no 
laboratório de informática.   
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Não existe SPDA instalado pois foram retirados ao longo do tempo após muitas 
avarias, é necessário para estabelecimentos acima de 75KVA, de acordo com a NBR 
5419/2001.  
 
6.5  Instalações Hidrossanitárias 

A escola é atendida é pela rede de água da Sanepar e conta com caixa d’água elevada 
de concreto armado, para armazenamento de 10.000l, que não é suficiente. O colégio 
é atendido por rede de esgoto, mas não está totalmente ligada na rede da Sanepar. 
 
6.6  Prevenção de Incêndio e Pânico  

Foram identificados elementos de prevenção de incêndio e pânico, como extintores, 
iluminação e sinalização de emergência. Há a necessidade de um projeto de PTPID 
e de eventuais adequações de acessibilidade para atender as exigências dos 
Bombeiros quanto as rotas de fuga. 
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7. NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

Lei municipal complementar Nº 15511/2019 - Dispõe sobre o zoneamento de uso e 

ocupação do solo urbano do município de Curitiba e dá outras providências. 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA Nº 107/2018 – Requisitos mínimos de boas práticas e condições sanitárias 

 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Ávila Daros 

Engenheira Civil – CREA 109309/D-PR 

SSA PARANAEDUCAÇÃO 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL PAPA JOÃO PAULO I 

ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Almirante Tamandaré – PR 

Responsável: Engenheiro Civil Rubens Margarido Gallucci– CREA 184907/SP  
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 

no Colégio Estadual Papa João Paulo I, localizado no município de Almirante 

Tamandaré-PR, e apresentar sugestões de adequações que visem melhorar a 

qualidade do espaço físico. 

 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Papa João Paulo I 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua São Jorge, s/n – Parque São Jorge, Almirante Tamandaré-PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 8.105 m² 

Área total construída: 2.740,02 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Santos Dumont 

 

Indicação Fiscal: 10509601760001 

• Zoneamento: ZR-1 – Zona Residencial 1 

• Coeficiente de aproveitamento: 1, 2* 

• Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

• Taxa de Ocupação Realizada: 33,08% 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% 

• Taxa de Permeabilidade Existente: 46,41% 

• Gabarito: 2 pavimentos, 4* 

(*) Com aquisição de potencial construtivo. 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
 

Imagem 01 – Implantação arquitetônica  
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Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  

 

 

 

BLOCO 01 

1 HALL 13,16 m² 

2 DIREÇÃO 20,30 m² 

3 SECRETARIA 26,41 m² 

4 SUPERVISÃO 20,60 m² 

5 SALA PROFESSORES 67,05 m² 

6 HALL 13,16 m² 
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7 COZINHA 30,76 m² 

8 PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO 218,68 m² 

9 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  34,29 m² 

10 DEPÓSITO DE MATERIAL 18,30 m² 

11 DEPÓSITO DE MERENDA 29,20 m² 

12 I.S MASCULINO 19,30 m² 

13 I.S. PROFESSORES 11,60 m² 

14 I.S.P.C.D. 2,85 m² 

15 I.S.FEMININO 18,85 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 

 

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02 

 

 

 

BLOCO 02 

16 SALA DE AULA 51,15 m² 

17 SALA DE AULA 51,15 m² 

18 SALA DE AULA 51,15 m² 

16 17 18 

19 20 21 

22 
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19 SALA DE AULA 51,15 m² 

20 SALA DE AULA 51,15 m² 

21 SALA DE AULA 51,15 m² 

22 DEPÓSITO 11,02 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 

  

Imagem 04 – Planta baixa bloco 03  

 

BLOCO 03 

23 SALA DE AULA 51,15 m² 

24 SALA DE AULA 51,15 m² 

25 SALA DE AULA 51,15 m² 

26 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 51,15 m² 

27 SALA DE AULA 51,15 m² 

28 SALA DE AULA 51,15 m² 

29 DEPÓSITO 11,02 m² 

10 DEPÓSITO 2,29 m² 

11 I.S MASCULINO ALUNOS 12,80 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 

23 24 25 

26 27 28 

29 
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Imagem 05 – Planta baixa bloco 04  

BLOCO 04 

30 BIBLIOTECA 62,63 m² 

31 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 62,74 m² 

32 SALA DE RECURSOS 62,74 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04 

30 31 32 
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Imagem 06 – Planta baixa bloco 05  

BLOCO 05 

33 SALA DE AULA 51,15 m² 

34 SALA DE AULA 51,15 m² 

35 SALA DE AULA 51,15 m² 

36 SALA DE AULA 51,15 m² 

Tabela 05 – Ambientes e áreas Bloco 05 

 

 

 

 

33 34 

35 36 
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OUTROS 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 706,08 m² 

CASA DO PERMISSIONÁRIO 75,62 m² 

Tabela 06 – Demais ambientes e áreas 

 

4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: secretaria, direção, sala dos professores, cozinha, cantina, pátio 

coberto/refeitório, depósito de material, depósito de merenda e instalações sanitárias; 

Bloco 02: salas de aula e depósito; 

Bloco 03: salas de aula, laboratório de ciências e depósito. 

Bloco 04: biblioteca, laboratório de informática e sala de recursos. 

Bloco 05: salas de aula. 

 

Outros: Quadra coberta, estacionamento, casa do permissionário. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

O colégio estadual Papa João Paulo I, conta com 4 áreas de expansão a primeira ao 

lado dos blocos 02 e 04, com aproximadamente 452 m². A segunda ao lado do bloco 

05 com aproximadamente 257 m². A terceira ao lado da casa do permissionário com 

aproximadamente 252 m² e a quarta ao lado do bloco 03 com aproximadamente 270 

m². Ao final desse relatório de visita serão sugeridos potencias usos para essas áreas 

de acordo com as demandas observadas no colégio. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual 

e propostas para melhorias por Bloco. 

 

5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 concentra as atividades administrativas, a cozinha, o refeitórios e 

instalações sanitárias. O colégio está em obras no momento então alguns ambientes 

tratados nesse relatório fotográfico já estão sendo reformados ou alterados, como a 

cozinha e os banheiros. 

 

   
Fotos 01: Acesso à Secretaria 

 

A entrada para a secretaria está passando por reforma recente. Porém o piso externo 

está em mal estado de conservação e não existe caminho coberto para o bloco 

Sugestão de melhoria: Regularizar e trocar o piso externo e instalar cobertura no 

acesso. 

 

  

Fotos 03 e 04: Sala dos Professores  
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Fotos 02 e 03: Corredor setor administrativo e secretaria. 

 

  
Fotos 04 e 05: Sala das pedagogas e sala da direção. 
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Fotos 06: Sala dos professores. 

O setor administrativo está em bom estado de conservação. Os pisos de taco podem 

ser restaurados para melhorar o aspecto dos ambientes. E a troca das esquadrias de 

ferro 

Sugestão de melhoria: Restaurar o piso de taco das salas, trocar as lâmpadas que 

ainda não forem de LED, trocar as esquadrias de ferro por alumínio e atualizar a parte 

elétrica e fazer janelas altas para o corredor para proporcionar a ventilação cruzada. 

 

Fotos 07: Refeitório. 
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Fotos 07 e 08: Banheiro Masculino alunos. 

  
Fotos 09 e 10: Banheiro Feminino alunas. 
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Fotos 11 e 12: Banheiro dos professores. 

  

Fotos 13 e 14: I.S.P.C.D e Bebedouro 
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As instalações sanitárias do bloco 01 estavam em péssimo estado de conservação e 

não atendem a recomendação da SESA (Secretaria de Saúde) no que diz respeito ao 

número de peças sanitárias por aluno. O I.S.P.C.D está sem revestimento de piso, e 

forro e também não atende completamente a NBR 9050-2020. Existem apenas 2 

sanitários exclusivos para professores, e lavatório é compartilhado entre os banheiros. 

Esses pontos já foram atendidos em projeto e está sendo feito obras nos banheiros 

nesse momento. 

Sugestão de melhoria: Aumentar a área de banheiros para que possa atender a 

recomendação da resolução 107/2018 da SESA de uma peça sanitária por sala.  

  

Fotos 14 e 15: Cozinha. 

Cozinha apresenta dimensões insuficientes para atender a demanda de refeições. As 

bancadas em granito não são recomendadas pela RDC 216 e pela SESA. Foi feito 

projeto para readequação da cozinha e a mesma encontra-se em obra. 

Solução de melhoria: Em caso de futura ampliação seria interessante construir um 

bloco novo com cozinha e refeitório que atenda integralmente tanto a RDC 216 como 

a resolução 107/2018 da SESA. 
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Fotos 16: Pátio Coberto/Refeitório 

O colégio não tem um espaço específico para refeitório o qual divide a função do pátio 

coberto. 

Sugestão de melhoria: Em uma futura expansão criar um bloco separado para abrigar 

o refeitório, a cozinha e a área de serviço, liberando o espaço atual para funcionar 

como pátio coberto. 

5.2  Bloco 02 e Bloco 03 

 
O Bloco 02 e o Bloco 03 são blocos de salas de aula, contam com 6 salas cada um 

somando um total de 12 salas de aula. As salas de aula estão com piso em taco que 

necessita de manutenção. O corredor das do bloco está em cimento alisado e existem 

desníveis de até 3 cm entre o corredor e as salas. O bloco 03 conta com uma sala 

usada como laboratório de ciências que conta com uma infraestrutura deficitária. 
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Fotos 16: Circulação do bloco 02 

 

Fotos 17: Circulação do bloco 02 

 

Fotos 18: Sala de aula padrão bloco 02 e 03 

 

Fotos 19: Sala de aula padrão bloco 02 e 03 
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Fotos 20: Laboratório de ciências, bloco 03 

Os blocos 02 e 03 apresentam condições idênticas. O estado de conservação do 

piso de taco está ruim, necessitando tratamento e reposição de alguns tacos O piso 

do corredor está sem revestimento apenas com acabamento em cimento alisado. Os 

mobiliários escolares (carteiras, cadeiras, mesa do professor) estão gastos pelo uso. 

Os modelos dos televisores são antigos e as salas de aula não contam com lógica e 

infraestrutura para instalação de equipamentos mais modernos. O laboratório de 

ciências localizado no bloco 03 não apresenta estrutura adequada para a prática das 

atividades pedagógicas e está sendo realocado para a sala de recursos do bloco 04. 

As esquadrias das salas são de ferro da época da construção do colégio, esse tipo de 

esquadria basculante começa a emperrar com o tempo. 

Sugestão de melhoria: Recuperar o piso de taco existente nas salas, instalar 

porcelanato acetinado no corredor das salas. Trocar os mobiliários escolares 

modernizar os equipamentos eletrônicos e a rede de elétrica e lógica do bloco. Trocar 

as esquadrias de todo o bloco. 

5.3 Bloco 04  

O Bloco 04 foge do padrão do colégio, tendo sido construído posteriormente. O bloco 

conta com 3 salas, a biblioteca, o laboratório de informática e a sala de recursos. 

Existe acesso coberto para o bloco, porém não existe rota acessível e a canaleta de 

águas pluviais aparente diminui a área útil de circulação. Esses pontos apresentados 

já foram corrigidos em projeto e as alterações estão sendo feitas na obra atual. 
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Foto 21: Circulação entre o bloco 01 e o bloco 04 

 

Foto 22: Circulação entre o bloco 01 e o bloco 04 

 

Foto 23: Acesso para a biblioteca 
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Foto 24: Circulação de acesso para as salas do bloco 04. 

 

Foto 25:  Biblioteca. 

 

Foto 26:  Laboratório de informática. 
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Foto 27:  Sala de recursos 

 

Foto 28:  Sala de recursos. 

No momento da visita o colégio não estava recebendo alunos por conta da pandemia 

do COVID-19, as salas do bloco 04 estavam todas desorganizadas e servindo como 

depósito de material escolar. Fora esse ponto, as salas são escuras, as esquadrias 

de ferro estão emperradas. O layout do laboratório de informática não proporciona 

conforto visual para os alunos pelo fato dos monitores estarem virados de costas para 

a janela o que causa reflexo na tela. As questões relacionadas a acessibilidade para 

o bloco já estão sendo corrigidas em obra. Estão sendo instaladas grelhas na canaleta 

de captação pluvial estão sendo executados pisos inclinados entre na passarela entre 

os blocos 01 e 02. No lugar da sala de recursos está sendo feito um novo laboratório 

padrão. 

Sugestão de melhoria: Trocar as esquadrias de ferro pelo esquadrias de alumínio, 

trocar as luminárias para LED, mudar o layout do laboratório de informática e organizar 

o espaço e os mobiliários da sala de recursos e da biblioteca. 
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5.4 Bloco 05 

O bloco 05 fica localizado a esquerda do bloco 02 e foi feito com o mesmo padrão do 

colégio. O bloco é composto por 4 salas de aula. 

 

Foto 29:  Entrada bloco 05. 

 

Foto 30:  Corredor das salas de aula. 

 

Foto 31:  Desnível entre o corredor e sala de aula. 
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. 

Foto 32:  Sala de aula 

. 

Foto 33:  Sala de aula 

O bloco passou por reforma recente. Os pisos foram trocados e a pintura foi refeita. 

Os mobiliários dessa sala já são mais novos que o das outras salas. As esquadrias 

ainda são de ferro e existem desníveis de até 2 cm entre as salas de aula e o 

corredor. 

Sugestão de melhoria: Instalar esquadrias de alumínio nas salas de aula e trocar a 

porta de acesso do bloco. Trocar os televisores e instalar infraestrutura para e lógica 

para o uso de equipamentos mais modernos. 

 

5.5  Áreas externas  

O colégio não conta com acessibilidade em praticamente nenhum acesso. Calçadas 
externas ou não tem calçamento ou estão em mal estado de conservação 
apresentando rachaduras e até buracos em alguns pontos. Não há grelhas de 
captação pluvial nos passeios internos do colégio. 
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Foto 34:  Circulação ao lado do bloco 01 

 
Foto 34:  Circulação entre os blocos 01 e 02 

 
Foto 34:  Passarela coberta em frente ao bloco 05 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

Rua dos Funcionários, 1323 – CEP 80.035.050 - Cabral – Curitiba – PR 41 3250-8100 

 

 
Foto 35:  Circulação externa. 

 
Foto 36:  Circulação na parte de trás do bloco 01 

 
Foto 37:  Acesso dos alunos pela Rua Pq. São. Jorge. 

 
As circulações externas do colégio estão em péssimo estado de conservação, os 
desníveis são vencidos por rampas que não atendem a norma de acessibilidade, e 
não apresentam corrimãos, as escadas não apresentam guarda-corpo nem corrimão. 
As grelhas de captação de águas pluviais estão sem vedação o que pode causar 
acidentes e inviabiliza a passagem em certos pontos. 
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Sugestão de melhoria: os itens apontados na vistoria já foram levados em 
consideração em projeto e já estão sendo readequados em obra. 
 
 

 
Fotos 38: Para raios sobre o bloco 01 

 

Foi a observada a existência de para-raios nos blocos.  
 
Sugestão de melhoria: Deve ser feito um projeto e instalação do sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) em todos os blocos do colégio em 
conformidade com a NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas. O sistema deve ser vistoriado a cada 3 anos como previsto na mesma 
Norma. 
 
5.6  Quadra Coberta 

 

 
Fotos 38: Quadra Coberta 
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A quadra coberta localizada ao lado do bloco 03 está com as telhas e a estrutura 
metálica em bom estado de conservação. Não sendo necessário fazer intervenções 
na mesma. Porém falta um espaço para guarda o material esportivo. 
 
Sugestão de melhoria: Construir uma sala de material de educação física anexo a 
quadra para guardar o material utilizado durante as aulas. 

 

5.7 Telhados e beirais 

 
Fotos 39: Telhado bloco 03. 

 

Está sendo feita a troca completa de toda a cobertura dos blocos do colégio. 
 
 

5.8 Calçadas externas e muros 

      
Fotos 40 e 41: Esquina Rua Nossa Sra. do Roccio e R. Ortência Pereira de Matos e Entrada da 

secretaria do colégio pela rua do Roccio 
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Fotos 42 e 43: Calçada Rua Ortência e Rua Pq. São Jorge. 

 
As calçadas estão em desacordo com o código de obras de Almirante Tamandaré 

definido pela lei complementar n° 05/2006. Não existe calçamento adequado em 

nenhuma das ruas do colégio com exceção da Rua Parque São Jorge por onde é feito 

o acesso dos alunos, porém o acesso com a rua está em péssimo estado de 

conservação. 

 
Sugestão de melhoria: Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões 

definidos da lei complementar nº05/2006. Fazer piso podo-tátil no passeio de acordo 

com a NBR 16537/2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação. 

 
   

Fotos 61 e 62: Muro de divisa com a rua Alagoas. 
 
 
6. ÁREAS DE EXPANSÃO 

Após análise completa do colégio pode-se constatar que as áreas de expansão 
podem ser utilizadas para suprir algumas demandas existentes sendo elas: 

• Construção de um auditório 

• Construção de um bloco com cozinha, refeitório e área de serviço. 

• Sala de educação física anexo a quadra coberta. 

 
7. INFRAESTRUTURA 

 

Se refere ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma estrutura 
construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em 
alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de fibrocimento 
e beirais em PVC nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com telhas 
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metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro fechado e alto. Há 
necessidade de adequação de iluminação e ventilação natural, conforme já apontados 
anteriormente, atendimento da acessibilidade e melhora nos deslocamentos entre 
blocos e pátios sendo que estes pontos já estão sendo atendidos na obra que está 
sendo executada no colégio 

 

6.1 Instalações Elétricas 

Está sendo feita a troca do padrão de energia do colégio para 200 A. e também a troca 
das instalações internas dos blocos. 
 
6.2 Iluminação 

O colégio já conta com um bom número de luminárias de LED, sendo assim 
recomenda-se a troca de todas as lâmpadas e luminárias que ainda não foram 
substituídas, visando uma maior economia de energia. E a instalação de postes de 
iluminação nas áreas externas. 
 
6.3  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados pelos blocos, 
conforme programas que estão vigentes. 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Atualmente existe raios na cobertura do bloco 01 e da quadra. Sendo assim, se faz 
necessário fazer o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

Não foi detectada a ligação da rede de esgoto interna do colégio na rede pública de 
coleta da Sanepar. Assim se faz necessário fazer a correta ligação do esgoto com a 
rede coletora. 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com projeto de prevenção de incêndio aprovado, extintores, 
iluminação e sinalização de emergência e já estão sendo feitas as alterações 
necessárias para atender a norma do corpo de bombeiro e a NBR 9050. 
 
 
7 NORMAS E LEIS 

CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

do Paraná 

Lei 11.095/2004 – Código de obras de Curitiba. 
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Lei 11.596/2005 – Dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de 

calçadas 

NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalações. 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5419/2001 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria 

NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 8160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

NPT – Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná 

SESA 107/2018 – Estabelece os requisitos mínimos de boas práticas e condições 

sanitárias para a instalação e funcionamento das instituições de ensino fundamental, 

médio, profissionalizante e Superior no Estado do Paraná. 

 

 

Fundepar, 26 de setembro de 2022 
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