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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 alunos atendidos pela unidade escolar
 

Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Localização: Rua Rinaldo dos Santos
Tipo de uso: Edificação Escolar
Matrícula: 31.718 – Registro de Imóveis de Londrina 3º Ofício
Proprietário: Governo do Estado do Paraná
Área do terreno: 8.088,56 m²
Área total construída: 2.968,02
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tem por objetivo especificar os pontos observados durante a visita técnica 
Profª Rina Maria de Jesus Francovig, localizado no município de 

e apresentar sugestões que englobem inclusive adequações
a qualidade do espaço físico de forma a contribuir na relação 

alunos atendidos pela unidade escolar. 

 

Fachada do Colégio Estadual Rina M. de Jesus Francovig

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Rinaldo dos Santos, 177 – Campos Eliseos, Londrina
uso: Edificação Escolar 

Registro de Imóveis de Londrina 3º Ofício 
Proprietário: Governo do Estado do Paraná 

m² 
968,02 m² 

 

 

41 3250-8100 

observados durante a visita técnica 
localizado no município de 

adequações, visando 
de forma a contribuir na relação 

 
Rina M. de Jesus Francovig. 

Londrina-PR 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

 

Imagem 01: Limites do terreno do Colégio Estadual 

 

Inscrição Municipal: 06.05.0493.3.0872.0001

 

 Zoneamento: ZR-

 Coeficiente de aproveitamento

 Taxa de Ocupação

 Taxa de Ocupação Realizada: 

 Taxa de Permeabilidade Mínima: 2
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

do terreno do Colégio Estadual Profª Rina M. de Jesus Francovig.

06.05.0493.3.0872.0001 

-3 – Zona Residencial 3 

Coeficiente de aproveitamento básico: 1 

Taxa de Ocupação Máxima: 65% 

Taxa de Ocupação Realizada: 36,69% 

axa de Permeabilidade Mínima: 20% 
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Rina M. de Jesus Francovig. 
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4. IMPLANTAÇÃO 


BLOCO 06 
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BLOCO 01

BLOCO 02 BLOCO 03

BLOCO 04 BLOCO 05

BLOCO 08

ENTRADA DOS ALUNOS

 
Imagem 02 – Implantação arquitetônica. 
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BLOCO 07
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2 

3 

4 

5 

6 I.S PROF. FEMININO

7 I.S PROF. MASCULINO

8 SALA DE PROFESSORES

9 LABORATÓRIO DE

10 

  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

6 7

8 9

5

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 01. 

 

BLOCO 01 

ORIENTAÇÃO 12,00

SECRETARIA 35,95

SUPERVISÃO 11,58

ARQUIVO 6,85

DIREÇÃO 11,98

I.S PROF. FEMININO 1,96

I.S PROF. MASCULINO 2,16

SALA DE PROFESSORES 23,97

ORATÓRIO DE INFORMÁTICA 73,99

BIBLIOTECA 74,20

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01. 
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10

12,00 m² 

35,95 m² 

11,58 m² 

6,85 m² 

11,98 m² 

1,96 m² 

2,16 m² 

23,97 m² 

73,99 m² 

74,20 m² 
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1

Imagem 0

1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

2 

3 

4 DEPÓSITO DE MERENDA

5 

6 PÁTIO COBERTO
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2

3

4

5
6

Imagem 04 – Planta baixa Bloco 02. 

 

BLOCO 02 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,20

SANITÁRIO 3,30

DEPÓSITO 2,18

DEPÓSITO DE MERENDA 11,69

COZINHA 19,37

PÁTIO COBERTO 99,19

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02. 
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74,20 m² 

3,30 m² 

2,18 m² 

11,69 m² 

19,37 m² 

99,19 m² 
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1 2

3 4

1 I.S. FEMININO 

2 I.S. MASCULINO 

3 I.S. ACESSÍVEL

4 

5 SALA DE AULA

6 SALA DE AULA

7 SALA DE AULA

8 SALA DE AULA
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5 6 7

 Imagem 05 – Planta baixa bloco 03. 

 

 

 

BLOCO 03 

I.S. FEMININO – ALUNOS 20,86 m²

I.S. MASCULINO – ALUNOS 20,86 m²

I.S. ACESSÍVEL 2,76 m²

DML 2,72 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03. 
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20,86 m² 

20,86 m² 

2,76 m² 

2,72 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 
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1

1 SALA DE AULA

2 SALA DE AULA

3 SALA

4 SALA DE AULA
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2 3 4

 Imagem 06 – Planta baixa bloco 04. 

 

 

 

BLOCO 04 

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04. 

 

 

 

 

 

 

 

41 3250-8100 

4

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 
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1 2

3 4

1 I.S. FEMININO 

2 I.S. MASCULINO 

3 

4 

5 SALA DE AULA

6 SALA DE AULA

7 SALA DE AULA
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5 6 7

 Imagem 07 – Planta baixa bloco 05. 

 

 

BLOCO 05 

I.S. FEMININO – ALUNOS 20,86 m²

I.S. MASCULINO – ALUNOS 20,86 m²

DML 2,76 m²

DML 2,76 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

SALA DE AULA 49,00 m²

Tabela 05 – Ambientes e áreas Bloco 05. 
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20,86 m² 

20,86 m² 

2,76 m² 

2,76 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 

49,00 m² 
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QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

CASA DO PERMISSIONÁRIO

4.1.  Áreas de expansão

O Colégio Estadual Rina 
possível expansão: uma localizada na parte frontal da unidade escolar, entre o muro de 
divisa e o Bloco I da unidade em questão, possuindo aproxim
área e outro localizado entre o bloco 04 e o muro de divisa com a casa do 
permissionário, com dimensões aproximadas de 300,00 m².

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Seguem fotos dos principais a
propostas para melhorias por 
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Imagem 08 – Planta baixa bloco 07. 

 

 

BLOCO 7 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 720,00 m²

DO PERMISSIONÁRIO 40,96 m² 

Tabela 06 – Demais ambientes e áreas. 

 

Áreas de expansão 

Colégio Estadual Rina Maria de Jesus Francovig possui 
localizada na parte frontal da unidade escolar, entre o muro de 

e o Bloco I da unidade em questão, possuindo aproximadamente 500,00 m² de 
área e outro localizado entre o bloco 04 e o muro de divisa com a casa do 
permissionário, com dimensões aproximadas de 300,00 m². 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual e 
propostas para melhorias por Bloco. 
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m² 

 

 02 (duas) áreas de 
localizada na parte frontal da unidade escolar, entre o muro de 

damente 500,00 m² de 
área e outro localizado entre o bloco 04 e o muro de divisa com a casa do 

mbientes do colégio, descrição da situação atual e 
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5.1.1 Bloco 01 

O Bloco 01 centraliza
biblioteca. Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso 
anos, como exemplo, o laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas 
para criação de planejamento escolar e sala pedagógica
divisórias para alteração do ambiente, 
com pouca iluminação e ventilação, além de instalações elétricas pouco adaptadas. 

 

 
  Fotos 02 e 03: Acessos principais

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao logradouro 
público e apesar de haver rampa de acesso para ent
esta se encontra em desconformidade com a norma técnica de acessibilidade NBR
9050/2020. Ainda, há desníveis entre a área interna do bloco e a 
externa.  
Sugestão: adequação dos corrimãos e guarda
dos desníveis existentes entre circulação externa e área interna do
das alturas dos guichês da secretaria.
central na escada de acesso principal da unidade escolar.
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centraliza as áreas administrativas, laboratório
Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso 

exemplo, o laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas 
planejamento escolar e sala pedagógica. Foram utilizadas paredes 

divisórias para alteração do ambiente, gerando salas com áreas inadequadas ao 
iluminação e ventilação, além de instalações elétricas pouco adaptadas. 

 
3: Acessos principais. 

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao logradouro 
pesar de haver rampa de acesso para entradas dos alunos e funcionários, 

em desconformidade com a norma técnica de acessibilidade NBR
9050/2020. Ainda, há desníveis entre a área interna do bloco e a respectiva 

corrimãos e guarda-corpos da rampa de entrada
dos desníveis existentes entre circulação externa e área interna do
das alturas dos guichês da secretaria. Além disso, sugere-se a instalação de corrimão 

so principal da unidade escolar. 
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laboratório de informática e 
Alguns ambientes receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos 

exemplo, o laboratório de informática o qual teve as dimensões reduzidas 
Foram utilizadas paredes 

gerando salas com áreas inadequadas ao uso, 
iluminação e ventilação, além de instalações elétricas pouco adaptadas.  

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao logradouro 
radas dos alunos e funcionários, 

em desconformidade com a norma técnica de acessibilidade NBR-
respectiva circulação 

de entrada, eliminação 
dos desníveis existentes entre circulação externa e área interna do bloco e adequação 

se a instalação de corrimão 
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Fotos 04 e 05: secretaria no bloco 1.

 
 

 

  
Fotos 06 e 07: sanitários dos professores no bloco 1.
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: secretaria no bloco 1. 

 
: sanitários dos professores no bloco 1. 
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Fotos 08 e 09: sala de planejamento

 
 
 

Fotos 10 e 11: biblioteca e sala de informática.

 
 O laboratório de informática, o qual foi s
atualmente comporta igualmente 
divisórias adicionadas ao ambiente diminuem 
bloqueiam a ventilação cruzada.
lógica atravessam o ambiente.

Sugestão de melhoria: Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 
gesso acartonado e corrigir 
ventilação cruzada entre o laboratório e a
corretamente as tubulações elétricas 
Retirar as tubulações da rede
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sala de planejamento no bloco 1. 

  
10 e 11: biblioteca e sala de informática. 

O laboratório de informática, o qual foi subdividido com divisórias até o teto
atualmente comporta igualmente a sala de planejamento escolar e sala pedagógica

onadas ao ambiente diminuem a iluminação natural do ambiente
a ventilação cruzada. Nos sanitários dos professores, tubulações da rede 

lógica atravessam o ambiente. 

Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 
orrigir e limitar a altura dos painéis, permitindo assim a ação da 

ventilação cruzada entre o laboratório e as salas de planejamento escolar
corretamente as tubulações elétricas da rede lógica para atendimento aos ambientes.
Retirar as tubulações da rede lógica que transpassam os sanitários dos professores.

 

41 3250-8100 

 

 

com divisórias até o teto, 
a sala de planejamento escolar e sala pedagógica. As 

iluminação natural do ambiente e 
Nos sanitários dos professores, tubulações da rede 

Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 
, permitindo assim a ação da 

de planejamento escolar. Instalar 
para atendimento aos ambientes. 

lógica que transpassam os sanitários dos professores. 
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5.2  Bloco 02 

Neste bloco estão 
depósito de merenda, instalações sanitárias e refeitório
possui dimensões satisfatórias
do chuveiro lava-olhos, reparos na capela e reparos nos revestimentos devido 
presença de infiltrações.  

A cozinha possui dimensões satisfatórias
exaustão. Contudo, as instalações elétricas são antigas e necessitam substituição, 
assim como as tubulações aparentes, as quais deve
de merendas atende as exigências da vigilância sanitária
às necessidades.  

Há uma ampliação anexa 
serviços. A referida ampliação obstruiu a circulação de ar na cozinha, que mesmo 
contando com sistema de exaustão, apresenta temperatur
preparo de alimentos. O colégio não 
com capacidade para quatro cilindros P

 

Fotos 12 e 13: laboratório de ciências no bloco 2.

 

 
  Fotos 14 e 15: área da cozinha 
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Neste bloco estão localizadas as áreas do laboratório de ciências,
depósito de merenda, instalações sanitárias e refeitório (pátio coberto)

satisfatórias, mas necessita de adequações hidráulicas, implantação 
olhos, reparos na capela e reparos nos revestimentos devido 

dimensões satisfatórias, contando inclusive com 
as instalações elétricas são antigas e necessitam substituição, 

assim como as tubulações aparentes, as quais deverão ser embutidas. 
de merendas atende as exigências da vigilância sanitária. O refeitório está adequado 

á uma ampliação anexa à cozinha e ao depósito, a qual se 
A referida ampliação obstruiu a circulação de ar na cozinha, que mesmo 

contando com sistema de exaustão, apresenta temperaturas elevadas nos horários de 
O colégio não possui cantina comercial. Há uma central de gás 

com capacidade para quatro cilindros P-45. 

  
: laboratório de ciências no bloco 2. 

       
 e vista do quadro de disjuntores. 
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as áreas do laboratório de ciências, cozinha, 
(pátio coberto). O laboratório 

, mas necessita de adequações hidráulicas, implantação 
olhos, reparos na capela e reparos nos revestimentos devido à 

, contando inclusive com sistema de 
as instalações elétricas são antigas e necessitam substituição, 

ser embutidas.  Já o depósito 
O refeitório está adequado 

se destina à área de 
A referida ampliação obstruiu a circulação de ar na cozinha, que mesmo 

as elevadas nos horários de 
Há uma central de gás 
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Fotos 16 e 17: ampliação anexa cozinha

 

Fotos 18 e 19: refeitório (pátio coberto) e central GLP.
 

 

Sugestão de melhoria: Adequar as instalações da capela e lava
ciências, assim como reparar os revestimentos danificados pelas infiltrações
as instalações elétricas existentes e embutir as tubulações na cozinha
desnível entre acesso e piso do refeitório (pátio coberto). 
pátio de serviços, eliminando a ampliação irregular.

 

5.3 Bloco 03 

O bloco é composto por sanitário dos alunos
de aula. O sanitário masculino necessita de repa
hidráulicas de água fria para correção de vazamento. 
de substituição dos metais (torneiras). 
condições. Os pisos das salas de aula são antigos, 
lascamento e áreas desgastadas
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: ampliação anexa cozinha. 

   
: refeitório (pátio coberto) e central GLP. 

Adequar as instalações da capela e lava-olhos no laboratório de 
ciências, assim como reparar os revestimentos danificados pelas infiltrações
as instalações elétricas existentes e embutir as tubulações na cozinha

e piso do refeitório (pátio coberto). Executar área apropriada ao 
pátio de serviços, eliminando a ampliação irregular. 

O bloco é composto por sanitário dos alunos, sanitário acessível, DML e salas 
de aula. O sanitário masculino necessita de reparos pontuais nas instalações 
hidráulicas de água fria para correção de vazamento. Ambos os sanitários necessitam 
de substituição dos metais (torneiras). O sanitário acessível encontra
condições. Os pisos das salas de aula são antigos, apresentando várias peças com 
lascamento e áreas desgastadas. Há desníveis entre a circulação externa e as salas de 
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olhos no laboratório de 
ciências, assim como reparar os revestimentos danificados pelas infiltrações. Substituir 
as instalações elétricas existentes e embutir as tubulações na cozinha. Eliminar 

Executar área apropriada ao 

, sanitário acessível, DML e salas 
ros pontuais nas instalações 

Ambos os sanitários necessitam 
encontra-se em boas 
do várias peças com 

Há desníveis entre a circulação externa e as salas de 
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aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação carecem de reparos e substituição 
parcial. 

 

 

Foto 20: sanitário dos alunos e sanitário acessíve

 

Fotos 21 e 22: existência de desnível entre circulação externa e salas de aula.
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aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação carecem de reparos e substituição 

  

20: sanitário dos alunos e sanitário acessível. 

   
: existência de desnível entre circulação externa e salas de aula. 
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aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação carecem de reparos e substituição 
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Fotos 23 e 24: área interna das salas de aula e tesouras da circulação.
 

Sugestão de melhoria: realizar reparos nas instalações hidrossanitárias dos sanitários 
dos alunos e substituir as torneiras existentes pelo tipo 
Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, criando patamares de 
acesso às salas. Substituir os p
madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber pintura de 
proteção. 

 

5.4 Bloco 04 

O bloco é composto por 
apresentando várias peças com 
circulação externa e as salas de aula do bloco. A
circulação necessitam de reparos e substituição parcial.
de expansão. 

Fotos 25 e 26: área de circulação
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: área interna das salas de aula e tesouras da circulação. 

realizar reparos nas instalações hidrossanitárias dos sanitários 
dos alunos e substituir as torneiras existentes pelo tipo de pressão 
Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, criando patamares de 

Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber pintura de 

O bloco é composto por salas de aula, das quais os pisos são antigos, 
apresentando várias peças com lascamento e áreas desgastadas. Há desníveis entre a 
circulação externa e as salas de aula do bloco. Algumas tesouras de madeira da 

de reparos e substituição parcial. Ao lado do bloco, existe área 

   
a de circulação. 
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realizar reparos nas instalações hidrossanitárias dos sanitários 
de pressão automática. 

Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, criando patamares de 
isos e rodapés das salas de aula. As tesouras de 

madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber pintura de 

s pisos são antigos, 
lascamento e áreas desgastadas. Há desníveis entre a 

tesouras de madeira da 
do do bloco, existe área 
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Fotos 27 e 28: área interna das salas de aula

 
    

Fotos 29 e 30: estrutura da circulação (tesouras de madeira).
 

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 
pintura de proteção.  
 

   

5.5 Bloco 05 

O bloco é composto por sanitário dos alunos, DML e salas de aula. O
sanitários encontram-se em boas condições. 
apresentando várias peças com lascamento e desgastadas. Há desníveis entre a 
circulação externa e as salas de aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação 
necessitam de reparos e substituição parcial.
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interna das salas de aula. 

 
: estrutura da circulação (tesouras de madeira). Área de expansão ao lado do bloco.

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 

O bloco é composto por sanitário dos alunos, DML e salas de aula. O
se em boas condições. Os pisos das salas de aula são antigos, 

apresentando várias peças com lascamento e desgastadas. Há desníveis entre a 
circulação externa e as salas de aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação 

de reparos e substituição parcial. 
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Área de expansão ao lado do bloco. 

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 

O bloco é composto por sanitário dos alunos, DML e salas de aula. Os 
Os pisos das salas de aula são antigos, 

apresentando várias peças com lascamento e desgastadas. Há desníveis entre a 
circulação externa e as salas de aula do bloco. As tesouras de madeira da circulação 
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Fotos 31 e 32: área de circulação
 
 
 

Fotos 33 e 34: pisos das salas de aula e estrutura da circulação.
 
 

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 
pintura de proteção.  
 

 
5.6  Bloco 7 - Quadra Poliesportiva

O colégio possui uma quadra esportiva coberta com estrutura metálica e telhas 
de aço zincado. Os alambrados estão danificados em 
da proteção contra corrosão. As telhas translúcidas estão em más condições, 
apresentando goteiras em alguns pontos. A pintura da estrutura de cobertura é antiga e 
é possível notar o desgaste natural, dimuindo assim a eficiê
corrosão. As canaletas de drenagem externas estão mau posicionadas não recebendo 
corretamente as precipitações oriundas da cobertura. 
A quadra encontra-se no mesmo nível do bloco 3 e pode ser acessada
rampa existente, necessitando
parâmetros NBR-9050/2020.
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: área de circulação. 

    
: pisos das salas de aula e estrutura da circulação. 

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 

Poliesportiva 

ui uma quadra esportiva coberta com estrutura metálica e telhas 
de aço zincado. Os alambrados estão danificados em vários locais e apresentam perda 
da proteção contra corrosão. As telhas translúcidas estão em más condições, 
apresentando goteiras em alguns pontos. A pintura da estrutura de cobertura é antiga e 
é possível notar o desgaste natural, dimuindo assim a eficiência da proteção contra 
corrosão. As canaletas de drenagem externas estão mau posicionadas não recebendo 
corretamente as precipitações oriundas da cobertura.  Não há arquibancadas no local.

se no mesmo nível do bloco 3 e pode ser acessada
rampa existente, necessitando no entando, que aquela seja adequada conforme os 

9050/2020.  

 

41 3250-8100 

 

 

Sugestão de melhoria: Executar nivelamento da circulação com as salas de aula, 
criando patamares de acesso às salas. Substituir os pisos e rodapés das salas de aula. 
As tesouras de madeira da circulação devem ser reparadas e/ou substituídas e receber 

ui uma quadra esportiva coberta com estrutura metálica e telhas 
vários locais e apresentam perda 

da proteção contra corrosão. As telhas translúcidas estão em más condições, 
apresentando goteiras em alguns pontos. A pintura da estrutura de cobertura é antiga e 

ncia da proteção contra 
corrosão. As canaletas de drenagem externas estão mau posicionadas não recebendo 

Não há arquibancadas no local. 
se no mesmo nível do bloco 3 e pode ser acessada popr meio da 

que aquela seja adequada conforme os 
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Fotos 35 e 36: área interna da quadra poliesportiva.
 
 
 

Fotos 37 e 38: drenagem da quadra poliesportiva e cobertura da quadra.

 

 
Fotos 39 e 40: detalhe da estrutura de cobertura e alambrados de fechamento.
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: área interna da quadra poliesportiva. 

   
: drenagem da quadra poliesportiva e cobertura da quadra. 

   
: detalhe da estrutura de cobertura e alambrados de fechamento. 
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Sugestão de melhoria: Substituir os alambrados do perimentro da quadro e pintar a 
estrurtura do alambrado. Substituir as telhas translúcidas. Executar nova pintura na 
estrutura metálica da cobertura com intuito de prevenir o surgimento de corrosão. 
Refazer o sistema de drenagem
guarda-corpos da rampa de acesso, at
tinta epoxy, a qual possui maior durabilidade.

 

5.7  Áreas externas  

O colégio conta com acessibilidade em praticamente 
as rampas existentes necessitam de adequação em relação aos corrimãos e guarda
corpos. O sistema de drenagem necesita de reparos em vários trechos, principalmente 
onde surgiram vãos entre o elemento de drenagem
drenagem não possuem grelhas. As
conservação. A calçada externa, junto ao logradouro público está em péssimo estado 
de conservação.  

 
Fotos 41 e 42: rampa de acesso principal e rampa entre blocos 1 e
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Substituir os alambrados do perimentro da quadro e pintar a 
estrurtura do alambrado. Substituir as telhas translúcidas. Executar nova pintura na 
estrutura metálica da cobertura com intuito de prevenir o surgimento de corrosão. 

o sistema de drenagem no entorno da quadra. Adequar os corrimaãos e 
corpos da rampa de acesso, atendendo a NBR 9050/2020. 

tinta epoxy, a qual possui maior durabilidade. 

O colégio conta com acessibilidade em praticamente todos os 
as rampas existentes necessitam de adequação em relação aos corrimãos e guarda
corpos. O sistema de drenagem necesita de reparos em vários trechos, principalmente 
onde surgiram vãos entre o elemento de drenagem e o calçamento
drenagem não possuem grelhas. As Calçadas internas estão em estado 

A calçada externa, junto ao logradouro público está em péssimo estado 

 
 
 

  
: rampa de acesso principal e rampa entre blocos 1 e 2. 
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Substituir os alambrados do perimentro da quadro e pintar a 
estrurtura do alambrado. Substituir as telhas translúcidas. Executar nova pintura na 
estrutura metálica da cobertura com intuito de prevenir o surgimento de corrosão. 

Adequar os corrimaãos e 
 Pintura do piso com 

todos os níveis. Contudo, 
as rampas existentes necessitam de adequação em relação aos corrimãos e guarda-
corpos. O sistema de drenagem necesita de reparos em vários trechos, principalmente 

o calçamento. As canaletas de 
estão em estado razoável de 

A calçada externa, junto ao logradouro público está em péssimo estado 
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Fotos 43 e 44: rampa sem guarda corpo ou corrimãos entre bloco 2 estacionamento. Rampa com 
inclinação elevada entre a quadra e bloco 5.

 
Fotos 45 e 46: detalhe das canaletas de drenagem.

Fotos 47 e 48: calçadas internas e 
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: rampa sem guarda corpo ou corrimãos entre bloco 2 estacionamento. Rampa com 

inclinação elevada entre a quadra e bloco 5. 
 
 
 

   
: detalhe das canaletas de drenagem. 

 
 
 

   
: calçadas internas e externas (junto ao logradouro público). 
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: rampa sem guarda corpo ou corrimãos entre bloco 2 estacionamento. Rampa com 
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Sugestão de melhoria: Adequar as rampas existentes conforme os parâmetros da 
NBR-9050/2020. Refazer as canaletas de drenagem junto a
blocos, nos pontos onde 
contenção. Instalar grelhas de concreto nas 
internas. Refazer o calçamento externo e instalar piso podotátil.
  
 
5.8  Coberturas  

As coberturas do colégio necessitam de especial 
problemas de infiltração e até mesmo da 
1, o qual teve a cobertura substituída 
reparos em suas respectivas estruturas e substituição comple
ainda detectados problemas nos beirais e em alguns pontos das tesouras de madeira 
da circulação dos blocos. 
 
 
 

  
Fotos 49 e 50: beiral e estrutura da cobertura danificados.
 
 
 
 
 

  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 
Adequar as rampas existentes conforme os parâmetros da 

as canaletas de drenagem junto ao calçamento externo dos 
nos pontos onde necessário e executar anteparo lateral em alvenaria 

contenção. Instalar grelhas de concreto nas canaletas. Executar pintura nas circulações 
internas. Refazer o calçamento externo e instalar piso podotátil. 

As coberturas do colégio necessitam de especial atenção
oblemas de infiltração e até mesmo da estrutura de madeira. Com exceção do bloco 

1, o qual teve a cobertura substituída há pouco tempo, os demais blocos necessitam de 
reparos em suas respectivas estruturas e substituição completa das telhas. 
ainda detectados problemas nos beirais e em alguns pontos das tesouras de madeira 

    
: beiral e estrutura da cobertura danificados. 
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Adequar as rampas existentes conforme os parâmetros da 
o calçamento externo dos 

anteparo lateral em alvenaria para 
. Executar pintura nas circulações 

atenção, devido aos vários 
madeira. Com exceção do bloco 

pouco tempo, os demais blocos necessitam de 
ta das telhas. Foram 

ainda detectados problemas nos beirais e em alguns pontos das tesouras de madeira 
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Fotos 51 e 52: estrutura da cobertura 
 
 
 
 
Sugestão de melhoria: Reparar e/ou substituir as estruturas danificadas
executar pintura de proteção nas peças expostas às intempéries. Substituir beirais 
danificados e executar pintura de proteção. Substituir o telhamento existent
por telhas tipo francesas, pelas telhas cerâmicas tipo portuguesa, devido ao melhor 
grau de estanqueidade, assim como pela facilidade em encontrar peças de reposição. 
Substituir calhas e rufos junto à passarela.
 
 
5.9  Muros de divisa 

 
O muro de divisa localizado 

se em péssimo estado, com sérios indícios de ruína. O muro de divisa dos fundos 
necessita ser complementado de acordo com a extensão já executada recentemente.
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trutura da cobertura danificada. 

Reparar e/ou substituir as estruturas danificadas
executar pintura de proteção nas peças expostas às intempéries. Substituir beirais 
danificados e executar pintura de proteção. Substituir o telhamento existent
por telhas tipo francesas, pelas telhas cerâmicas tipo portuguesa, devido ao melhor 
grau de estanqueidade, assim como pela facilidade em encontrar peças de reposição. 

lhas e rufos junto à passarela. 

localizado a nordeste, próximo à quadra esportiva
, com sérios indícios de ruína. O muro de divisa dos fundos 

necessita ser complementado de acordo com a extensão já executada recentemente.
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Reparar e/ou substituir as estruturas danificadas, além de 
executar pintura de proteção nas peças expostas às intempéries. Substituir beirais 
danificados e executar pintura de proteção. Substituir o telhamento existente, composto 
por telhas tipo francesas, pelas telhas cerâmicas tipo portuguesa, devido ao melhor 
grau de estanqueidade, assim como pela facilidade em encontrar peças de reposição. 

nordeste, próximo à quadra esportiva, encontra-
, com sérios indícios de ruína. O muro de divisa dos fundos 

necessita ser complementado de acordo com a extensão já executada recentemente. 
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Fotos 53 e 54: muro de divisa lateral (nordeste).
 
 
 
 

Foto 55: muro de divisa dos fundos.
 
 
Sugestão de melhoria: demolir o muro lateral de divisa, executando novo muro de 
arrimo para contenção e posterior muro convencional sobre o arrimo. No muro dos 
fundos, substituir os alambrados e concluir o muro toda extensão da divisa.
 
  
 
6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possu
estrutura construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento 
em alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de 
cerâmicas e beirais em madeira
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: muro de divisa lateral (nordeste). 

  
: muro de divisa dos fundos. 

demolir o muro lateral de divisa, executando novo muro de 
arrimo para contenção e posterior muro convencional sobre o arrimo. No muro dos 
fundos, substituir os alambrados e concluir o muro toda extensão da divisa.

ao panorama geral das instalações da escola, que possu
estrutura construída em sistema convencional de concreto armado, com fechamento 
em alvenaria, que possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de 

madeira nos blocos e estrutura de concreto armado e 
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demolir o muro lateral de divisa, executando novo muro de 
arrimo para contenção e posterior muro convencional sobre o arrimo. No muro dos 
fundos, substituir os alambrados e concluir o muro toda extensão da divisa. 

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 

cos e estrutura de concreto armado e cobertura 
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com estrutura e  telhas metálicas na quadra 
fechado. Há necessidade de 
ventilação natural, conforme já apontados anteriormente, atendimento da 
acessibilidade e reparos nos sistema de drenagem
seguir:  

 
6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de energia existente atende satisfatoriamen
colégio. As  instalações elétrica
recomendada a readequação da rede elétrica 
ciências).  
 
6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio é em 
 
6.3  Instalações de Lógica

O colégio conta com rede de internet e modens wi
conforme programas que estão vigentes.
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O colégio não possui sistema 
 
6.5 Instalações Hidrossanitári

As instalações funcionam corretamente, sendo 
nos sanitários. 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico 

O colégio conta com plano de abandono, extintores, 
emergência. Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 
exigências dos Bombeiros quanto 
 
 
7 NORMAS E LEIS 

NBR 5410/2005 – Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 5626/1998 – Instalação predial
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 
urbanos. 
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telhas metálicas na quadra poliesportiva. Todo o terreno possui muro 
. Há necessidade de adequação de áreas, adequações

ventilação natural, conforme já apontados anteriormente, atendimento da 
e reparos nos sistema de drenagem, e ainda, conforme especificado a 

O padrão de energia existente atende satisfatoriamente as necessidades do 
elétricas internas nos blocos funcionam corretamente

a readequação da rede elétrica do bloco 2 (cozinha e laboratório de 

das luminárias do colégio é em LED, com desempenho satisfatório

Lógica 

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 

O colégio não possui sistema SPDA, sendo recomendada a instalação. 

Hidrossanitárias 

As instalações funcionam corretamente, sendo necessários apenas

Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga. 

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 
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. Todo o terreno possui muro 
ões de iluminação e 

ventilação natural, conforme já apontados anteriormente, atendimento da 
conforme especificado a 

te as necessidades do 
blocos funcionam corretamente, sendo 
do bloco 2 (cozinha e laboratório de 

com desempenho satisfatório.  

fi espalhados pelos blocos, 

SPDA, sendo recomendada a instalação.  

apenas alguns reparos 

iluminação e sinalização de 
Há necessidade de adequação de acessibilidade para atender as 

Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
Procedimento 

Projeto e execução 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
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NBR 14931/2004 – Execução de estruturas de concreto 
NBR 16537/2016 – Sinalização tátil no piso 
instalações. 
Lei 11.381/2011 – Código de 
CSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
do Paraná 
NPT – Normas de Procedimentos Técnicos 
 

Engenheiro Civil 
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Execução de estruturas de concreto – Procedimento
Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e 

Código de Obras de Londrina. 
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Corpo de bombeiro militar 

Normas de Procedimentos Técnicos – Corpo de bombeiro militar do Paraná

Londrina, 26 setembro
 

Adriano Mariot 
Engenheiro Civil CREA/PR 71.459 

SSA Paranaeducação 
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Procedimento. 
Diretrizes para elaboração de projetos e 

Corpo de bombeiro militar 

Corpo de bombeiro militar do Paraná 

26 setembro de 2022. 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL PROFª ROSELI PIOTTO ROHERIG 

LONDRINA-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio 

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Londrina – PR 

Responsável: Engenheiro Civil Marcio Augusto do Nascimento – CREA 117.738/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

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

ao Colégio Estadual Profª Roseli Piotto Roherig, localizado no município de 

Londrina/PR e apresentar sugestões que englobem inclusive adequações, visando 

aprimorar a qualidade do espaço físico de forma a contribuir na relação 

ensino/aprendizagem dos alunos atendidos pela unidade escolar. 

 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Profª Roseli Piotto Roherig. 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Instituição: C.E. Profª Roseli Piotto Roherig 

Localização: Rua Basílio Zani, 27 - C J José Giordano – Londrina-PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Matrícula: 143.485 – Registro de Imóveis de Londrina /2º Ofício 

Proprietário: Município de Londrina 

Área do terreno: 7.184,17 m² 

Área total construída: 2.331,07 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Imagem 01: Limites do terreno do C.E. Profª Roseli Piotto Roherig. 

 

Inscrição Municipal: 07.01.0637.2.0090.0001 

 

 Zoneamento: ZR-3 – Zona Residencial 3 

 Coeficiente de aproveitamento: 1,0 

 Taxa de Ocupação Máxima: 65% 

 Taxa de Ocupação Realizada: 32,45% 

 Taxa de Permeabilidade Mínima: 20% 
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4. IMPLANTAÇÃO 






























BLOCO 01 BLOCO 02

BLOCO 05

BLOCO 03

BLOCO 04

BLOCO 06

 

Imagem 02 – Implantação arquitetônica. 

 

BLOCO 01

01

02 03 04

05

 

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 01. 
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BLOCO 01 

1 SECRETARIA 74,16 m² 

2 DEP. MATERIAL 5,89 m² 

3 DEP. MATERIAL 5,89 m² 

4 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 5,78 m² 

5 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,16 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01. 
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Imagem 04 – Planta baixa Bloco 02. 
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BLOCO 02 

1 ORIENTAÇÃO 18,62 m² 

2 SALA DE COORDENAÇÃO 14,66 m² 

3 SALA DO DIRETOR 18,10 m² 

4 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 74,41 m² 

5 DEP. MATERIAL 5,89 m² 

6 DEP. MATERIAL 5,89 m² 

7 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 21,40 m² 

8 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 4,54 m² 

9 HALL 9,36 m² 

10 I.S MASC. FUNCIONÁRIOS 2,04 m² 

11 I.S FEM. FUNCIONÁRIAS 2,04 m² 

12 BIBLIOTECA 74,41 m² 

13 SALA DOS PROFESSORES 36,75 m² 

14 SUPERVISÃO 28,75 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02. 
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Imagem 05 – Planta baixa bloco 03. 

 

BLOCO 03 

1 PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO 125,89 m² 

2 COZINHA 27,17 m² 

3 AREA DE SERVIÇO 5,36 m² 

4 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 2,54 m² 

5 DEP. MATERIAL LIMPEZA 1,87 m² 

6 I.S FEM. FUNCIONÁRIAS 3,00 m² 

7 I.S FEMININO ALUNAS 18,11 m² 

8 I.S MASCULINO ALUNOS 17,76 m² 

9 I.S.P.C.D 3,08 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03. 
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Imagem 06 – Planta baixa bloco 04. 

 

BLOCO 04 

1 I.S MASCULINO ALUNOS 11,56 m² 

2 I.S.P.C.D 3,70 m² 

3 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 54,90 m² 

4 SALA DE AULA 49,56 m² 

5 SALA DE AULA 49,38 m² 

6 SALA DE AULA 49,52 m² 

7 SALA DE AULA 49,56 m² 

8 SALA DE AULA 49,38 m² 

9 SALA DE AULA 49,52 m² 

10 I.S FEMININO ALUNOS 11,56 m² 

11 I.S.P.C.D 3,70 m² 

12 AREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA 54,90 m² 
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13 SALA DE AULA 49,56 m² 

14 SALA DE AULA 49,38 m² 

15 SALA DE AULA 49,52 m² 

16 SALA DE AULA 49,56 m² 

17 SALA DE AULA 49,38 m² 

18 SALA DE AULA 49,52 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04. 

 

 

BLOCO 05
01

Imagem 07 – Planta baixa bloco 05 

 

 

BLOCO 05 

1 CASA DO ZELADOR 40,00 m² 

Tabela 05 – Ambientes e áreas Bloco 05. 
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BLOCO 06

01

Imagem 08 – Planta baixa bloco 06. 

 

BLOCO 06 

1 
QUADRA POLIESPORTIVA 

COBERTA O 
547,82 m² 

Tabela 06 – Demais ambientes e áreas. 

 

4.1.  Áreas de expansão 

O C.E. Profª Roseli Piotto Roherig possui 01 área para possível expansão 

localizada no interior da unidade escolar, entre o bloco de salas de aula e a quadra de 

esportes, possuindo aproximadamente 1400,00 m² de área. 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

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

e propostas para melhorias por Bloco. 
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5.1 Bloco 01 

O Bloco 01 centraliza as áreas administrativas e laboratório de ciências. Alguns 

ambientes receberam alterações na finalidade de uso ao longo dos anos, como 

exemplo, a secretaria que antes era uma sala de uso múltiplo. Foram utilizadas 

paredes divisórias para alteração do ambiente. 

 

  
Foto 02: Rampa de acesso à secretaria. 

 

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao logradouro 

público e existe rampa de acesso para entradas dos alunos e funcionários de acordo 

com a norma técnica de acessibilidade NBR-9050/2020 sendo necessária apenas 

adequação dos corrimãos existentes.  

Sugestão de melhoria: adequação dos corrimãos e guarda-corpos da rampa de 

entrada. 
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Foto 03: Secretaria. 

 

  
Foto 04: Laboratório de Ciências. 

 

 A secretaria ocupa o espaço que antes era da sala de uso múltiplo e foi 
subdividido com divisórias. A divisória de madeira do tipo naval, até o teto, diminui a 
iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação cruzada. 

Sugestão de melhoria: Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 

gesso acartonado, e corrigir e limitar a altura dos painéis, permitindo assim a ação da 

ventilação cruzada entre os ambientes. Instalar corretamente as tubulações elétricas e 

da rede lógica para atendimento aos ambientes. 
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5.2  Bloco 02 

Neste bloco estão as áreas do laboratório de informática, biblioteca, banheiro 
dos funcionários, sala de orientação, sala de coordenação e sala da supervisão. O 
laboratório de informática foi subdividido com divisórias. A divisória de madeira do tipo 
naval, até o teto, diminui a iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação 
cruzada. 

Sugestão de melhoria: Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 

gesso acartonado, e corrigir e limitar a altura dos painéis, permitindo assim a ação da 

ventilação cruzada entre os ambientes. Instalar corretamente as tubulações elétricas e 

da rede lógica para atendimento aos ambientes. 

 
Foto 05: Laboratório de Informática. 

 

               A sala da supervisão foi subdividida com divisórias. A divisória de madeira do 
tipo naval, até o teto, diminui a iluminação natural do ambiente e bloqueia a ventilação 
cruzada. 

Sugestão de melhoria: Subdividir adequadamente as áreas, utilizando divisórias em 

gesso acartonado, e corrigir e limitar a altura dos painéis, permitindo assim a ação da 

ventilação cruzada entre os ambientes. Instalar corretamente as tubulações elétricas e 

da rede lógica para atendimento aos ambientes. 
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Foto 06: Sala da supervisão. 

 

A biblioteca, banheiro dos funcionários, sala de orientação, sala de 

coordenação não houve alterações dos ambientes.   

 

 

     
Fotos 07 e 08: salas e orientação e coordenação. 

 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

 
Fotos 09: biblioteca. 

   

Fotos 10 e 11: Banheiro dos funcionários. 

 
 

5.3  Bloco 03  

O Bloco 03 engloba as áreas da cozinha e suas dependências, refeitório/pátio 

coberto, deposito de merenda, área de serviço e instalações sanitárias. Ao lado deste 

bloco possui um espaço livre que consta algumas mesas e bancos de concreto. 
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Foto 12: espaço livre. 

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 01 e 02 e 

existe rampa de acesso para os alunos e funcionários de acordo com a norma técnica 

de acessibilidade NBR-9050/2020 sendo necessária apenas adequação dos corrimãos 

existentes.  

Sugestão de melhoria: adequação dos corrimãos e guarda-corpos da rampa. 

 

     

Fotos 13 e 14: rampa de acesso. 

O refeitório foi subdividido uma parte para a construção de uma cantina 

comercial. Isso fez com que diminuísse o espaço do refeitório reduzindo sua 

capacidade de uso. Alem disso a esquadria de ferro está quebrada e a parede possui 

uma rachadura. 

Sugestão de melhoria: remover o espaço da cantina comercial para aumentar a 

capacidade do refeitório, fazer a cantina comercial em outro espaço, substituir 

esquadrias danificadas e correção das rachaduras. 
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Fotos 15 e 16: refeitório. 

 

A cozinha possui alguns pisos e azulejos quebrados. 

Sugestão de melhoria: Fazer uma reforma com substituição de pisos e azulejos. 

 

   
Fotos 17 e 18: cozinha. 

 

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 local coberto. 

Sugestão de melhoria: Executar uma nova central de gás em outro local ou remover a 

cobertura para viabilizar a central de gás existente. 
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Foto 19: Central de gás. 

 

Os banheiros dos alunos possuem varias portas quebradas, bancadas com 

cubas danificadas e sem torneiras, o banheiro masculino possui mictório de calha, O 

banheiro acessível não possui barras de apoio, lavatório e está sendo utilizado para 

depósito. 

Sugestão de melhoria: fazer uma reforma geral nos banheiros dos alunos com 

substituição de pisos, portas, bancadas com instalação de cubas e torneiras, 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 

9050/2020. 

   

      

Fotos 20 e 21: Banheiro dos alunos. 
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Fotos 22 e 23: Banheiro dos alunos. 

 

5.4 Bloco 04  

O Bloco 04 é composto por salas de aula e banheiro dos alunos. Este bloco 

possui 2 pavimentos. O acesso aos pavimentos se dá por escadas e elevador. O 

elevador está danificado e não é utilizado pela escola. 

Sugestão de melhoria: fazer os reparos ou substituir o elevador para este ser 
reutilizado novamente. 

 
Foto 24: porta de acesso ao elevador. 

 

Ao lado deste bloco possui um espaço livre que foi executado uma quadra de 

esportes descoberta. 
 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

 

Foto 25: quadra descoberta. 

 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 03 e existe 

rampa de acesso para os alunos e funcionários de acordo com a norma técnica de 

acessibilidade NBR-9050/2020 sendo necessária apenas adequação dos corrimãos 

existentes.  

Sugestão de melhoria: adequação dos corrimãos e guarda-corpos da rampa. 

 

      
Fotos 26 e 27: rampa de acesso ao bloco 04. 

 

Os banheiros dos alunos possuem varias portas quebradas, bancadas com 

cubas danificadas e sem torneiras, o banheiro masculino possui mictório de calha, o 

banheiro acessível não possui barras de apoio no lavatório. 
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Sugestão de melhoria: fazer uma reforma geral nos banheiros dos alunos com 

substituição de pisos, portas, bancadas com instalação de cubas e torneiras, instalação 

de mictórios de louça com divisória no banheiro masculino e adequação do banheiro 

acessível com instalação de barras de apoio de acordo com a NBR 9050/2020. 

 

       

Fotos 28 e 29: Banheiro masculino. 

       

Fotos 30 e 31: Banheiro feminino. 

    

Fotos 32 e 33: Banheiro acessível. 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

As salas de aula estão em bom estado, possui algumas portas quebradas e 

janelas danificadas que não abrem. 

Sugestão de melhoria: fazer a substituição de portas quebradas e fazer reparos ou 

substituir janelas danificadas. 

 

       

Fotos 34 e 35: salas de aula. 

 

5.5 Bloco 05 - Quadra Poliesportiva 

O bloco 05 conta com a quadras poliesportiva coberta. Entre a quadra coberta 

e o bloco 04 existe a área de Ampliação, que pode futuramente ser usada para suprir 

alguma necessidade do colégio. 

   

      
Fotos 36 e 37: Quadra poliesportiva coberta. 
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A escola conta com uma área de esportes com quadra poliesportiva coberta 

que possui bom estado de conservação, apenas a pintura do piso não está boa, e o 

alambrado está danificado em alguns trechos. 

Sugestão de melhoria: Refazer a pintura do piso da quadra e substituir alambrados 

danificados. 

O referido bloco apresenta acentuado desnível em relação ao bloco 04 e existe 

rampa de acesso para os alunos e funcionários de acordo com a norma técnica de 

acessibilidade NBR-9050/2020 sendo necessária apenas adequação dos corrimãos 

existentes.  

Sugestão de melhoria: adequação dos corrimãos e guarda-corpos da rampa. 

 

        
Fotos 38 e 39: rampa de acesso à quadra coberta. 

 

5.6  Áreas externas  

As calçadas da escola estão em bom estado de conservação, em alguns 
pontos estão quebradas, a rede de drenagem possui alguns pontos sem grelha.  
 

      
Fotos 40 e 41: calçada e canaletas de drenagem. 
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Sugestão de melhoria: Refazer o calçamento externo dos blocos nos pontos onde 
julgar necessário e instalar grelhas de ferro nos locais que não possui. 
 
 

    
Fotos 42 e 43: Suporte dos para raios na cobertura. 

 

Foi a observada a existência de suporte de para-raios, na cobertura da escola. 
Devido a furtos, não existe mais o cabeamento das instalações do SPDA. 
 
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. 
 
   
5.7 Telhado e beirais 

 

 
Fotos 44: Cobertura da escola. 
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A cobertura da escola encontra-se em bom estado e os beirais são de laje e 
não possuem danos, assim não há necessidade de melhoria nesses itens. 
 
 
5.8 Calçadas externas e muros 

 
Foto 45: Calçada da rua Basilio Zani. 

 

 
Foto 46: Calçada da rua Santo Tamioso. 

 
  

Em torno da escola só possui calçada na parte da frente da escola, nas laterais 

e fundos não possui calçada externa. 

Sugestão de melhoria: Executar o passeio do colégio, de acordo com o Padrão de 

Calçada do Município de Londrina definidos na Lei nº 11.381/2011 – Código de Obras.  

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

 
Foto 47: Muro paliteiro. 

 
A escola possui muro paliteiro em quase toda sua extensão em bom estado de 

conservação sem a necessidade de melhorias. 
 
 

6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que é uma escola 
relativamente nova, construída utilizando o projeto padrão P23, possui uma estrutura 
em sistema convencional de concreto armado, com fechamento em alvenaria, que 
possui laje, estrutura do telhado em madeira com telhas cerâmica do tipo francesa e 
beirais em laje nos blocos e estrutura de concreto armado e metálica com telhas 
metálicas na quadra coberta. Todo o terreno possui muro, sendo muro paliteiro na 
frente, fundos e uma das laterais e muro fechado e alto na outra lateral vizinha a outra 
edificação. Há necessidade de mais áreas cobertas e fechadas para proporcional maior 
conforto térmico. O atendimento da acessibilidade está bom, sendo necessárias 
apenas algumas adequações como nos corrimãos e guarda corpo, banheiros e 
conserto do elevador. A grande demanda que a escola necessita refere-se a calçada 
externa, pois na lateral e nos fundos não possui, é todo de grama e os pedestres que 
precisam passar nestes locais acabam tendo que utilizar a rua para transitar o que gera 
transtornos para eles. 

 

6.1 Instalações Elétricas 

A rede elétrica da escola não possui problemas, visto que é uma edificação 
relativamente nova. 
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6.2 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio já é de LED, sendo assim recomenda-
se a troca das lâmpadas e luminárias que não são de LED para novas de LED visando 
uma maior economia.  
 
6.3  Instalações Lógicas 

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 suporte dos para raios na cobertura e caixas com hastes no 
chão.  Não há cabeamento no sistema, pois foram furtados. Sendo assim, se faz 
necessário fazer o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

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 as rotas de fuga, elaborar o Projeto de Prevenção 
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 – 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 11.381/2011 – Código de obras de Londrina. 

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

 

 

 

Londrina, 26 de setembro de 2022 

 

 

MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO 
Engenheiro Civil – CREA PR 117.738/D 

SSA PARANAEDUCAÇÃO 
NRE Londrina 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL SANTO AGOSTINHO 

CURITIBA-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Curitiba – PR 

Responsável: Geórgia Collete R. S. Cadamuro – Arquiteta Residente Técnica 
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1. INTRODUÇÃO 

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

no Colégio Estadual Santo Agostinho, localizado no município de Curitiba-PR, que 

ocorreu no dia 08 de agosto de 2022 e apresentar sugestões de adequações que 

visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
Figura 01 Fachada do Colégio Estadual Santo Agostinho 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Cascavel, 1674 - Boqueirão, Curitiba - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 5.532,48 m² 

Área total construída: 2.839,72 m² 

 
 
  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

O Colégio Estadual Santo Agostinho está situado em terreno com Inscrição Imobiliária 

nº 56.6.0069.0278.00-2, dimensões de 122,944 (testada) x 45,00 (profundidade) e 

área de 5.532,48m². A unidade escolar possui uma área construída total de 

2.839,72m² e área de projeção de 1.901.15m².  

 

 

Figura 02 Imagem área do terreno do Colégio Estadual Santo Agostinho 

 

Antes de realizar qualquer processo licitatório referente a obras no CE Santo 

Agostinho é necessário realizar a retificação da matrícula, pois as medidas reais do 

terreno não são compatíveis com a dimensões constantes na matrícula, também é 

necessário a regularização da construção existente perante a Prefeitura de Curitiba.  

Conforme informação contida na Guia Amarela de orientação para construção, 
fornecida pela Prefeitura de Curitiba, o terreno do Colégio Estadual Santo Agostinho 
é atingido pela Zona Residencial 2 (ZR2), cujos parâmetros urbanísticos são indicados 
na Tabela 1.  
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO PERMITIDO EXECUTADO 

Coeficiente de Aprov. Permitido 1,0 (5.532,48 m²) 0,51 (2.839,72 m²) 

Taxa de Ocupação 50,00% (3.000,00 m²) 34,36% (1.901,15 m²) 

Taxa de Permeabilidade Min. 25,00% (1.383,12 m²) 25,32% (1.400,74 m²) 

Altura Máxima 2 pavimentos 3 pavimentos 

Recuo Mínimo do Alin. Predial. 10 metros Não Atende 

Estacionamento 13 vagas 13 vagas1 

Recreação 1.829,73 m² 3.266,79 m² 

Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZR2. 

 
A edificação existente não atende os recuos mínimos exigidos na Rua Cascavel, 

devido à localização dos Bloco 01 (Salas de Aula), Bloco 02 (Secretária e Biblioteca e 

Bloco 03 (Quadra Poliesportiva). Além disso o Bloco 01 (Salas de Aula) ultrapassa a 

altura máxima permitida para o zoneamento, pois ele possui 3 pavimentos. Dessa 

forma é necessário a liberação na Secretária de Urbanismo de Curitiba em relação a 

esses parâmetros, tendo em vista que não existe interesse e nem recursos para 

demolição desses blocos e considerando a alta demanda de alunos na região.  

O estacionamento existente comporta o número de vagas necessárias para a 

ocupação de ensino, mas duas dessas vagas estão localizadas no recuo frontal, e, 

portanto, estão em desconformidade com o permitido pela legislação municipal. Além 

disso, o colégio não possui canaleta de acumulação e nem área de embarque e 

desembarque. Por isso, é necessário solicitar a liberação na Secretária de Urbanismo 

de Curitiba em relação a esses parâmetros, considerando que não há espaço para a 

canaleta de acumulação no acesso do estacionamento (25 metros lineares) e nem 

para a criação de área de embarque e desembarque (10 metros lineares), mas 

existem 94,05 metros lineares em dois remansos na Rua Cascavel que existem em 

frente ao colégio, que já são utilizados para desempenhar o papel dessas duas áreas. 

  

                                                           
1 Dessas 13 vagas, 2 estão no recuo frontal, e, portanto, estão em desconformidade com permitido 
pela legislação. Dessa forma, é necessário liberação perante a Prefeitura em relação ao 
estacionamento. 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

Figura 03 Implantação arquitetônica 
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4.1. Programa Arquitetônico 

Bloco 01 – 1º Pavimento (Térreo): Refeitório, cozinha, depósitos, áreas de apoio, 

instalações sanitárias, lavanderia, central de gás, salas de aula, laboratório de 

ciências; 

 

Figura 04 Planta Baixa Bloco 01 – 1º Pavimento 
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BLOCO 01 – 1º PAVIMENTO 

1 REFEITÓRIO 164,91 m² 

2 ÁREA DE SERVIÇO 6,02 m² 

3 DEPÓSITO DE SERVIÇO 5,50 m² 

4 COZINHA 1 18,59 m² 

5 COZINHA 2 8,43 m² 

6 DESPENSA DE MERENDA 1 8,59 m² 

7 DESPENSA DE MERENDA 2 7,03 m² 

8 CANTINA 6,70 m² 

9 CENTRAL GLP 1,18 m² 

10 INST. SANITÁRIA MASCULINO 25,26 m² 

11 INST. SANITÁRIA P.C.D. 3,64 m² 

12 INST. SANITÁRIA FEMININO 29,09 m² 

13 DEPÓSITO 21,30 m² 

14 CIRCULAÇÃO 65,13 m² 

15 SALA DE AULA 01 50,75 m² 

16 SALA DE AULA 02 49,50 m² 

17 SALA DE AULA 03 49,46 m² 

18 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 66,05 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas Bloco 01 
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Bloco 01 – 2º Pavimento: Salas de aula, salas de orientação, sala pedagógica, 

arquivos, sala de livros, sala dos professores, xerox, sala de direção, sala de recursos 

e sala de altas habilidades; 

 

Figura 05 Planta Baixa Bloco 01 – 2º Pavimento 
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BLOCO 01 – 2º PAVIMENTO 

19 SALA DE LIVROS 15,69 m² 

20 ARQUIVO MORTO 6,72 m² 

21 SALA DE ORIENTAÇÃO 6,72 m² 

22 SALA DE ESPERA 19,00 m² 

23 SALA DOS PROFESSORES 62,24 m² 

24 SALA DA DIREÇÃO 11,15 m² 

25 CIRCULAÇÃO 1 41,41 m² 

26 SALA DE ALTAS HABILIDADES 23,76 m² 

27 XEROX 13,12 m² 

28 SALA DE RECURSOS 32,41 m² 

29 INST. SANIT. DOS FUNCIONÁRIOS 1 4,75 m² 

30 INST. SANIT. DOS FUNCIONÁRIOS 2 4,07 m² 

31 SALA PEDAGÓGICA 8,69 m² 

32 CIRCULAÇÃO 2 70,82 m² 

33 SALA DE AULA 04 51,04 m² 

34 SALA DE AULA 05 49,77 m² 

35 SALA DE AULA 06 50,09 m² 

36 SALA DE AULA 07 49,42 m³ 

Tabela 02 – Ambientes e áreas Bloco 02 
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Bloco 01 – 3º Pavimento: Salas de aula, grêmio estudantil, depósitos; 

 

Figura 06 Planta Baixa Bloco 01 – 3º Pavimento 
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BLOCO 01 – 3º PAVIMENTO 

37 GRÊMIO ESTUDANTIL 8,53 m² 

38 DEPÓSITO 1 7,26 m² 

39 DEPÓSITO 2 7,50 m² 

40 CIRCULAÇÃO 65,82 m² 

41 SALA DE AULA 08 48,65 m² 

42 SALA DE AULA 09 49,49 m² 

43 SALA DE AULA 10 49,81 m² 

44 SALA DE AULA 11 49,14 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03 
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Bloco 02: Biblioteca, secretaria, laboratório de informática, depósitos e instalações 

sanitárias; 

 

Figura 07 Planta Baixa Bloco 02 

BLOCO 02 

01 DEPÓSITO 4,77 m² 

01 BIBLIOTECA 93,97 m² 

03 DEPÓSITO 5,12 m² 

04 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 57,98 m² 

05 SECRETARIA 38,25 m² 

06 INST. SANITÁRIA P.C.D. 1 5,57 m² 

07 INST. SANITÁRIA P.C.D. 2 5,63 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04 
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Bloco 03: Quadra coberta; 

 

Figura 08 Planta Baixa Blocos 03 

 

BLOCOS 03 

01 QUADRA COBERTA 716,00 m² 

Tabela 05 – Ambientes e áreas Blocos 03 
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Bloco 04: Casa do zelador: quartos, sala, banheiros, varanda e lavanderia; 

 

Figura 09 Planta Baixa Blocos 05 e 06 

BLOCOS 05 E 06 

01 VARANDA 6,16 m² 

02 LAVANDERIA 3,06 m² 

03 BANHEIRO 01 2,37 m² 

04 BANHEIRO 02 2,36 m² 

05 SALA E COZINHA 21,37 m² 

06 QUARTO 01 6,63 m² 

07 QUARTO 02 12,13 m² 

08 QUARTO 03 11,06 m² 

Tabela 06 – Ambientes e áreas Blocos 05 e 06 

Outros: Quadras descobertas, estacionamento, bicicletário e pátio descoberto. 
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4.2.  Áreas de Expansão 

No ano de 2022 o colégio está atendendo 607 alunos em dois períodos, manhã e 

tarde, além de disponibilizar os Programas Mais Aprendizagem e Edutech no contra 

turno. Mesmo assim, ele não utiliza em totalidade todas as salas de aula, 

demonstrando que não há demanda por mais salas de aula.  

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

ampliar a área construída do colégio com a construção de um novo bloco.  De acordo 

com os parâmetros de coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação do lote, o 

novo bloco deve possuir porte máximo de 2.692,76m² de área total, sendo 865,09m² 

a área de projeção permitida, com altura máxima de dois pavimentos. Vale ressaltar 

que segundo os parâmetros de zoneamento do lote é permissível usos comunitários 

com área construída acima de 2.000,00m², hoje o colégio já ultrapassa essa 

metragem, com uma nova ampliação seria necessário solicitar autorização da 

Secretaria de Urbanismos de Curitiba em relação a esse parâmetro. 

No momento o colégio poderia realizar essa ampliação onde hoje existem quadras 

descobertas, sendo essa área ideal para a construção de um novo bloco. Entretanto, 

essas quadras são usadas pelos alunos como área de recreação e o estacionamento 

do colégio está no limite em relação ao número de vagas instituídos pelos parâmetros 

construtivos do município em relação ao número de salas de aula. 

Como o colégio não possui demanda por mais salas de aula, sugere-se que seja 

realizada a cobertura de umas das quadras existentes, dessa forma seria possível 

manter as áreas de recreação existentes e não seria necessário ampliar a área de 

estacionamento. 

Entretanto, caso seja feito a construção de um bloco novo com salas de aula, é 

necessário solicitar liberação da Secretaria de Urbanismos de Curitiba em relação aos 

parâmetros construtivos não atendidos, assim como é necessário realizar a ampliação 

da área de estacionamento ao lado do Bloco 03 (Quadra Coberta) e reorganizar as 

áreas de recreação.  

É importante ressaltar que atualmente o colégio não possui acessibilidade em 

diversos ambientes. Como é o caso dos Blocos 02 e 03 e parte do Bloco 01, sendo 

importante em uma situação de ampliação prever adequações nos blocos existentes. 

Além disso, os Blocos 02 e 03 não possuem necessidade de sistema de prevenção 

de incêndio por hidrantes, em caso de ampliação é necessário atentar-se para que a 

configuração da área acrescida não exija a instalação de um sistema de hidrantes 

nesses blocos, considerando que o sistema possui alto custo de manutenção. 
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Figura 10 Planta baixa de ampliação 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue fotos dos principais ambientes do Colégio Estadual Santo Agostinho, descrição 

da situação atual e propostas para melhorias por bloco. 

5.1  Acesso Principal 

O principal acesso do colégio acontece pela Rua Cascavel, o acesso é em desnível e 

apresenta rampa de acessibilidade, mas que está em desconformidade com a 

legislação vigente.  

Visando limitar o acesso ao colégio e aumentar a segurança, gradis e portões 

metálicos foram instalados no acesso principal, para restringir o acesso da 

comunidade externa em relação a área destinada aos alunos e criar acessos 

separados entre alunos e comunidade.  

  

Figura 11 e 12 Acesso pela Rua Cascavel 

  

Figura 13 e 14 Gradil e portões metálicos no acesso 

Sugestão de melhoria: Executar rampa acessível nos padrões da NBR 9050-2020. 

Realizar reparos no passeio externo (calçada) que acessa o colégio. 
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5.2  Bloco 01 

O Bloco 01 concentra todas as salas de aulas, o laboratório de ciências, as atividades 

administrativas, sala dos professores, refeitório, cozinha e áreas de apoio, como 

lavanderia e depósitos.  

O refeitório encontra-se em bom estado de conservação e possui acessibilidade no 

seu acesso. O passa-prato da cozinha não está de acordo com os padrões 

estabelecidos pela NBR 9050-2020 e precisa de adaptações 

   

Figura 15 e 16 – Refeitório 

A cozinha e as áreas de apoio encontram-se em regular estado de conservação. 

Existe desnível maior do que 2,5cm de altura no acesso aos ambientes, que precisam 

ser adaptados com rampa ou piso inclinado para garantir a acessibilidade aos 

cômodos de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-2020. Além disso, 

existem revestimentos quebrados que precisam ser trocados. 

   

Figura 17 a 19 - Cozinha e áreas de apoio 

A central GLP é externa e tem capacidade para abrigar três cilindros P-13. Ela não 

está de acordo com as normas de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros do 
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Paraná, sendo necessário realizar a demolição da central existente e a construção de 

uma nova central dentro dos parâmetros normativos. 

 

   

Figura 20 - Central GLP 

 

As instalações sanitárias dos alunos foram reformadas recentemente e estão em bom 

estado de conservação. Ambos os banheiros apresentam desnível de acesso maiores 

que 2,5cm de altura, que precisam ser adaptados com rampa ou piso inclinado para 

garantir a acessibilidade de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-

2020. Além disso, as instalações elétricas necessitam revisão em alguns pontos. 

A instalação sanitária feminina possui 7 cabines sanitárias para alunas e 4 pontos de 

torneira, além de 1 sanitário para funcionárias, todos os equipamentos estão em bom 

estado de uso. A porta de acesso não abre até o final devido a uma parede existente, 

o que limita a área de circulação. 
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Figura 21 a 25 – Instalações sanitária feminina das alunas. 

 

A instalação sanitária masculina dos alunos possui 4 cabines sanitárias, 4 mictórios e 

3 pontos de torneira, todos os equipamentos estão em bom estado de conservação.  

As portas estão com os trincos quebrados e a madeira em péssimos estado de 

conservação. 
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Figura 26 a 30 – Instalações sanitária masculina dos alunos. 

 

O bloco possui um banheiro P.C.D. no térreo que está em bom estado de 

conservação. Ele possui 1,60m de largura por 2,26m de profundidade atendendo as 

medidas mínimas estabelecidas pela NBR 9050-2020. Entretanto as barras de 

segurança, não estão de acordo com o estabelecido em norma, sendo necessário 

adequações no banheiro para que todos os itens da norma sejam atendidos. 
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Figura 31 e 32 – Instalação sanitária P.C.D. 

O laboratório de ciências está em estado ruim de conservação e não está de acordo 

com as normas de segurança vigentes, pois não possui capela e nem lava olhos. As 

instalações hidráulicas não estão funcionando, por isso todos os pontos de água foram 

desativados, também não existem pontos de gás. As instalações elétricas também 

estão precárias e precisam de atualização, assim como as luminárias que são antigas 

e não são LED. Além disso o piso apresenta um grande recalque que rachou o piso 

existente, também existem revestimentos quebrados que precisam ser trocados.  

  

  

Figura 33 a 35 – Laboratório de ciências 
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Figura 36 a 40 – Laboratório de ciências 

As salas de aula do bloco estão em estado regular de conservação. As esquadrias 

são antigas e estão em estado ruim de conservação, algumas possuem metais 

quebrados e enferrujados. Além disso, todas as salas possuem desníveis maiores do 

que 2,5cm no acesso aos ambientes, que precisam ser adaptados com rampa ou piso 

inclinado para garantir a acessibilidade aos cômodos de acordo com os padrões 

estabelecidos pela NBR 9050-2020. As instalações elétricas também estão precárias 

e precisam de atualização, assim como as luminárias que são antigas e não são LED. 
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Figura 41 e 42 – Salas de aula 

A área administrativa do bloco (que engloba a sala dos professores, salas de diretoria, 

sala de recursos, sala de altas habilidades, sala de pedagogia, grêmio estudantil, 

xerox, sala de livros, depósitos e arquivos) encontram-se em bom estado de 

conservação e atendem as demandas necessárias para os espaços. Apesar disso, 

todos os ambientes apresentam desníveis maiores do que 2,5cm no acesso aos 

ambientes, que precisam ser adaptados com enchimento de piso, rampas ou pisos 

inclinados para garantir a acessibilidade aos cômodos, assim como os balcões de 

atendimento que estão em desacordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-

2020. 

   

Figura 43 e 44 – Sala de pedagogia e grêmio estudantil 
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Figura 45 e 46 – Sala dos professores 

O bloco possui apenas dois banheiros que atendem todos os professores e 

funcionários, ambos estão em estado regular de conservação e são utilizados para 

guardar produtos de limpeza.  

   

Figura 47 e 48 –Banheiro de funcionários 

A circulação entre andares do bloco é feita apenas por escadas, não existindo 

acessibilidade para os pavimentos superiores. Além disso, os degraus das escadas 

que ligam o térreo ao segundo pavimento não apresentam altura regular, variando 

entre 23cm a 14cm de altura. Os corrimãos das escadas não estão de acordo com os 

padrões da NBR 9050-2020 e precisam de adequações. Também existe 

irregularidade nos pisos quando ocorre mudança no tipo de material, situação que 

poderia ser resolvida por meio de instalação de soleiras. 
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Figura 49 a 52 – Circulações do Bloco 01 

 

Sugestões de melhoria: Correção da acessibilidade dos ambientes do bloco, por meio 

de enchimento e troca de piso, rampas e pisos inclinados, assim como por meio de 

adequação dos balcões de atendimento para ficarem de acordo com o estabelecido 

na NBR 9050-2020. Substituição e/ou reparo das esquadrias existentes e dos 

revestimentos quebrados. Troca das luminárias antigas por iluminação com lâmpadas 

LED, visando economia de energia e atualização das instalações elétricas. Reforma 

e/ou reparo do laboratório de ciências (instalações elétricas, hidráulicas e 

revestimentos). 
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5.3  Bloco 02 

O Bloco 02 abriga a biblioteca, laboratório de informática, secretaria, depósitos e 

instalações sanitárias. Existem desníveis maiores do que 2,5cm para acesso ao bloco 

que precisam ser adaptados para ficarem de acordo com os padrões estabelecidos 

pela NBR 9050-2020. 

A biblioteca está em estado regular de conservação e possui um espaço adequado 

para desenvolvimento das atividades. Existe desnível maior do que 2,5cm para 

acesso ao ambiente que precisa ser adaptado com rampa ou piso inclinado para 

garantir a acessibilidade de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-

2020. As instalações elétricas também estão precárias e precisam de atualização, 

assim como as luminárias que são antigas e não são LED. 

  

   

Figura 53 a 57 – Biblioteca 
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Figura 58 a 60 – Detalhes do Bloco 02 

A secretaria está em estado regular de conservação. Existe desnível maior do que 

2,5cm para acesso ao ambiente que precisa ser adaptado com rampa ou piso 

inclinado para garantir a acessibilidade de acordo com os padrões estabelecidos pela 

NBR 9050-2020. Assim como o balcão de atendimento está com altura em desacordo 

com as normativas de acessibilidade. As instalações elétricas também estão precárias 

e precisam de atualização, assim como as luminárias que são antigas e não são LED. 

   

Figura 61 a 63 - Secretaria 
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O laboratório de informática está em estado ruim de conservação, existem pontos 

grandes de infiltração no teto do ambiente. Além disso, o espaço possui layout mal 

distribuído, o espaço está sendo utilizado para armazenar outros objetos que não são 

utilizados no laboratório, como livros e cadeiras, as mesas estão dispostas de modo 

a dificultar a utilização do quadro e do projetor. Em relação a parte elétrica, observou-

se que as luminárias que são antigas e não são LED. 

  

  

Figura 64 a 67 - Laboratório de informática 

No bloco existem dois banheiros que atendem todos os ambientes do bloco. Um deles 

atende a secretaria e está em estado bom de conservação, entretanto ele deveria 

atender P.C.D., mas as barras de segurança, não estão de acordo com o estabelecido 

em norma, sendo necessário adequações no banheiro para que ele fique de acordo 

com o estabelecido na NBR 9050-2020. 

O segundo banheiro fica no laboratório de informática e deveria atender tanto o 

laboratório quanto a biblioteca. Entretanto ele está interditado e está sendo usado 

como depósito. As barras de segurança também não estão de acordo com o 

estabelecido em norma, sendo necessário adequações no banheiro para que ele fique 

de acordo com o estabelecido na NBR 9050-2020. 
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Figura 68 a 70 – Banheiro da secretaria 

 

   

Figura 71 a 73 – Banheiro do laboratório de informática 

Sugestões de melhoria: Correção da acessibilidade dos ambientes do bloco, 

executando rampas e pisos inclinados de acordo com o estabelecido na NBR 9050-

2020. Reforma dos banheiros garantindo seu pleno funcionamento e acessibilidade. 

Reparo das infiltrações no teto do laboratório de informática. Troca das luminárias 

antigas por iluminação com lâmpadas LED, visando economia de energia e 

atualização das instalações elétricas.   
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5.4 Bloco 03 

O colégio possui uma quadra poliesportiva coberta e aberta lateralmente que está em 

bom estado de conservação. Ela possui uma pequena arquibancada que não segue 

nem os padrões da NBR 9050-2020 e nem os padrões de segurança das normas 

vigentes do Corpo de Bombeiros. O piso da quadra é de concreto e está bem 

conservado, já a cobertura metálica apresenta pontos de ferrugem e possíveis locais 

com infiltrações. A quadra não possui vestiário e nem depósito de materiais esportivos. 

A rampa que dá acesso a quadra está fora dos padrões da NBR 9050-2020. E o muro 

de arrimo que existe entre a Quadra e o Bloco 02 está comprometido e com infiltração 

e precisa de reparos. 

  

   

Figura 74 a 77 – Quadra poliesportiva coberta. 

Sugestões de melhoria: Refazer totalmente a arquibancada, atendendo a NBR 

9050/2020 com corrimão, escadas e rampa de acesso. Reparar a cobertura metálica 

da quadra. Refazer a rampa de acesso a quadra. 
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5.5  Casa do Zelador 

O colégio possui uma casa de zelador que se encontra em estado precário de 

conservação. Não foi possível acessar a casa, mas em contato com técnicos do 

FUNDEPAR, que já acessaram a casa, e verificando fotos de 2020 da edificação, 

contatou-se que não existe acessibilidade na casa, que existem ambientes sem janela 

ou qualquer tipo de circulação de ar, o que os torna insalubres, com umidade e sem 

conforto térmico 

 

Figura 78 a 79 – Fotos externas da casa do zelador. 
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Figura 80 a 85 – Fotos internas da casa do zelador. 

 

Sugestões de melhoria: Correção da acessibilidade dos ambientes, por meio rampas 

e pisos inclinados de acordo com o estabelecido na NBR 9050-2020. Reforma 

completa da casa da substituindo as divisórias de madeira por alvenaria e 

reorganizando o posicionamento dos ambientes de modo a garantir iluminação e 

circulação de ar em todos os ambientes. Trocar as luminárias antigas por iluminação 

com lâmpadas LED, visando economia de energia e atualização das instalações 

elétricas. 
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5.6  Áreas externas 

Existem duas quadras descobertas no colégio e um pátio descoberto. A ligação entre 

o acesso dos alunos ao Bloco 01 é feita por meio de passarela coberta e os desníveis 

são vencidos por meio de rampas e pisos inclinados. Apesar de existirem rampas que 

vencem os desníveis externos, nenhuma delas está de acordo com os padrões 

estabelecidos pela NBR 9050-2020, seja devido a inclinação em desacordo com a 

legislação ou devido ausência de corrimãos e guarda corpos. Por isso, não é possível 

considerar que o colégio possui acessibilidade nas suas áreas externas. 

As quadras descobertas estão em bom estado de conservação. O piso delas é de 

concreto, mas a pintura já está apagada e precisa ser refeita. Além disso, as rampas 

que acessam as quadras não estão de acordo com os padrões estabelecidos pela 

NBR 9050-2020. 

 

  

Figura 86 a 90 – Quadras descobertas. 

O pátio do colégio encontra-se em estado regular de conservação. Ele é cortado pela 

passarela coberta que interliga o acesso ao Bloco 01 e possui mesas, bancos e 

canteiros. Existe um desnível entre o pátio e o restante do colégio, que é vencido por 

meio de rampas e pisos inclinados que estão em desacordo com os padrões 

estabelecidos pela NBR 9050-2020. 
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Figura 91 a 94 – Pátio descoberto. 

O estacionamento do colégio encontra-se em estado regular de conservação. Ele é 

plano e seu piso é de pedrisco, seu portão é metálico e motorizado. Ele comporta 13 

vagas de estacionamento considerando área de manobra e vagas com dimensão 

seguindo o padrão da prefeitura (2,4mx5,0m), duas dessas vagas estão alocadas no 

recuo frontal e precisariam de liberação da Secretaria de Urbanismos de Curitiba para 

ficarem regularizadas. 

Além disso, na prática a delimitação de vagas não é seguida pelos professores e 

funcionários, também não existem vagas demarcadas nem para P.C.D. e nem para 

idoso, o que torna o estacionamento desorganizado, sendo necessário uma 

reorganização da distribuição de vagas e criação de vagas destinadas para P.C.D. e 

para idoso.  

Outro ponto de destaque é o desnível maior do que 2,5cm entre o estacionamento e 

o pátio do colégio que precisa ser adaptado com rampa ou piso inclinado para garantir 

a acessibilidade de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-2020. 

Também existe desnível entre o estacionamento o acesso ao Bloco 01, que ocorre 

devido uma mudança na tipologia do piso, mas representa um risco de queda, 

considerando que esse desnível também é maior do que 2,5cm, sendo necessário 

tratamento nessa mudança de piso. 
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Figura 95 e 98 – Estacionamento. 

Existem áreas permeáveis no colégio suficientes para atender a demanda de 25% 

conforme estabelecido pelos parâmetros construtivos municipais da região, 

atualmente o colégio conta com 25,32% (1.400,74 m²) da área do terreno 

impermeável. Todas essas áreas estão em bom estado de conservação com foreiro 

baixo e bem cuidado. 

   

Figura 99 a 100 – Áreas impermeáveis 

Ao lado do Bloco 03 (Quadra Poliesportiva) existe uma área que poderia ser utilizada 

para criação de um novo estacionamento ampliando o número de vagas disponíveis 

no colégio. A área é plana e regular e já existe um portão que acessa essa região pela 

Rua Cascavel. 
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Figura 101 a 102 – Áreas impermeáveis. 

Sugestões de melhoria: Corrigir a acessibilidade de acesso aos blocos, ao 

estacionamento e as quadras descobertas, executando rampas e pisos inclinados de 

acordo com o estabelecido na NBR 9050-2020. Reorganizar a distribuição de vagas 

de estacionamento e criar vagas destinadas para P.C.D. e para idoso. 

 

5.7 Calçadas externas e muros 

A calçada que liga o portão de acesso principal apresenta desnível e não possui 

acesso acessível de acordo com os padrões estabelecidos pela NBR 9050-2020, 

sendo necessário corrigir a acessibilidade de acesso ao colégio, executando rampas 

ou pisos inclinados de acordo com o estabelecido em legislação. 

   

 Figura 103 a 104 – Portão de acesso principal. 

Em frente ao colégio na Rua Cascavel existem dois remansos para vagas de 

estacionamento, que totalizam 94,05 metros lineares que desempenham atualmente 

a função de área de embarque e desembarque de alunos. Em relação as calçadas, 

elas estão em estado ruim de conservação e apresentam diversas irregularidades e 

desníveis, elas também não apresentam piso podo-tátil em nenhum trecho e não 

respeitam o padrão estabelecido para a região, sendo necessário adequar as 

calçadas aos padrões da Prefeitura de Curitiba. 
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Fotos 105 a 108 - Calçadas da Rua Cascavel 

O colégio não possui uma área de lixeira externa, sendo recomendado a construção 

de uma lixeira nos padrões aplicados pelo Fundepar. 

Os muros externos do colégio estão em estado regular de conservação e apresentam 

pintura degradada. Sendo recomendado realizar uma nova pintura em todos os muros 

externos do colégio.  

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

definidos pela Prefeitura de Curitiba. 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. Refazer a pintura de todos os muros externos do 

colégio. 

 

6. INFRAESTRUTURA 

As construções do colégio apresentam uma estrutura construída em sistema 
convencional de concreto armado, com fechamento em alvenaria, possuem laje de 
concreto, estrutura do telhado em madeira com telhas de fibrocimento, seguindo os 
padrões FUNDEPAR P15, padrão PROEM e a quadra poliesportiva coberta segue o 
padrão SEDU. Todo o terreno possui muro externo em seu limite e o lote possui 
ligação de esgoto e redistribuição de água com sistema do município. 
  
Em relação ao panorama geral das instalações da escola, especifica-se a seguir:  
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6.1 Acessibilidade 

Conforme apontado anteriormente, todo o colégio possui a necessidade de 

atendimento da acessibilidade conforme o estabelecido na NBR 9050-2020, 

principalmente no Bloco 01, que possui três pavimentos interligados apenas por 

escada e apresenta em todas as salas de aula desníveis maiores do que 2,5cm para 

acesso ao ambiente. O colégio também não possui pisos podo-táteis instalados em 

nenhum ambiente e as rampas existentes estão em desacordo com os padrões das 

normativas. 

 

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.  
 
6.3 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. 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 (SPDA) 

Atualmente não existe sistema SPDA em nenhuma instalação do colégio, sendo 
necessário fazer o projeto e a execução do SPDA em todas as edificações. 
 
6.6  Instalações Hidrossanitárias 

O colégio possui ligação da rede de esgoto interna com a rede pública de coleta da 
Sanepar. 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 proteção por hidrantes, extintores, iluminação e sinalização de 

emergência. Foi constatado durante a visita técnica que os extintores não estão 

distribuídos de forma correta pelo colégio, assim como a sinalização de emergência, 

que não é distribuída de forma a deixar claro a rota de fuga a ser seguida. Não foi 

possível comprovar se os hidrantes estavam funcionando e de acordo com a 
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legislação vigente, sendo necessário contratar um teste específico para esse 

equipamento.  

Atualmente o colégio não possui Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a 

Desastres (PTPID) aprovado no Corpo de Bombeiros, sendo recomendado a sua 

elaboração para garantir a melhor proteção dos alunos e da comunidade escolar. 

Há necessidade de adequação da acessibilidade da edificação para atender as 

exigências do Corpo de Bombeiros quanto as 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. 

 
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 1.236/2011 – Código de obras de Pinhais. 

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 

 

 

 

   

 Geórgia Collete R. S. Cadamuro  

 Residente Técnica Arquiteta e Urbanista  

 

 

Fundepar, 27 de setembro de 2022 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL SILVEIRA DA MOTTA 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Indefinido – uso pelo Estado do Paraná 

Localização: São José dos Pinhais – PR 

Responsável: Arquiteta Bárbara Holzmann Mass – CAU/BR A94926-4 
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1. INTRODUÇÃO 

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

técnica no Colégio Estadual Silveira da Motta, localizado no município de São José 

dos Pinhais-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 Silveira da Motta 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Praça Getúlio Vargas, 1123 (Largo Ver. Segismundo Salata) - Centro, 

São José dos Pinhais - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 3.094,00 m²  

Área total construída: 1.594,59 m² 
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O Colégio Estadual Silveira da Motta está situado em uma área com seus muros 

e limites executados com 3.094,00m², segundo levantamento planialtimétrico 

cadastral de 2010. Porém esta área não é regularizada, não se tem Matrícula de 

Registro de Imóveis. 

De acordo com a 1ª Circunscrição e 2° Ofício de Registro de Imóveis de São 

José dos Pinhais, em mar/2013, consta que não existe qualquer bem imóvel registrado 

na Praça Getúlio Vargas, 1123 em nome do Colégio ou Estado do Paraná ou 

Secretaria da Educação ou Município de São José dos Pinhais. Desta forma, faz-se 

urgente a regularização da área onde se localiza este colégio com desmembramento 

do terreno e usucapião para o Estado do Paraná. 

Abaixo, foto aérea da área ocupada pelo Colégio em frente à praça. 

 
Figura 02 – Foto aérea do terreno do Colégio 

 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Para fins de cálculo de parâmetros urbanísticos, a área de terreno considerada 

é aquela delimitada e ocupada pelo colégio atualmente, de 3.094,00m², Inscrição 

Imobiliária 07.193.0005.0000. Esta área possui frente para a Praça Getúlio Vargas e 

fundos para a Rua Passos de Oliveira.  
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Consta na Consulta Amarela como Lote “sem informação” e Loteamento 

“subdivisão”, sem número de matrícula e sem informações de Alvará de Construção 

ou CVCO anterior. Antes de realizar qualquer projeto ou processo licitatório referente 

ao CE Silveira da Motta, é necessário realizar a apropriação pelo Estado do Paraná e 

regularização das construções existentes. 

 
Figura 03 – Planta cadastral da Consulta Amarela, terreno do Colégio Silveira da Motta 

 
Conforme informação contida na Consulta Amarela de orientação para 

construção, fornecida pela Prefeitura de São José dos Pinhais, o terreno do Colégio 

Estadual Silveira da Motta está localizado na Zona Especial do Centro Histórico 

(ZECH), que não tem como uso adequado o Comunitário 2 (Ensino). Este uso é 

considerado como “permissível” nesta zona, dependendo de anuência do Conselho 

Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CMDPU.  

Ainda segundo a Consulta Amarela, o imóvel é objeto de possível interesse 

histórico, devendo consultar o DPTU para mais informações. Além disso, por estar 

contido na Área de Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeroporto Internacional Afonso 

Pena (SBCT), está sujeito a aplicação de restrições especiais (inclusive de altura), 
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devendo receber parecer técnico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos do Comendo da Aeronáutica (Cenipa/Comaer) por ocasião da obtenção 

ou renovação de suas licenças.  

Os parâmetros urbanísticos da ZECH são indicados na Tabela 1, a seguir. 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

PARÂMETRO EXIGÊNCIA EXECUTADO 

Coeficiente de Aprov. Permitido 2 (6.188,00m²) 0,52 (1.594,59m²) 

Taxa de Ocupação Máxima 100% (3.094,00m²) 45,38% (1.404,13m²) 

Taxa de Permeabilidade Min. 0% 0% 

Altura Máxima Permitida 7 pavimentos 2 pavimentos 

Recuo Mínimo do Alin. Predial. 0,0 m 7,55 m 

Afastamento Mín. das Divisas 1,5 m Não atende 

Estacionamento 13 vagas 10 vagas 

Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos ZECH 

O afastamento mínimo das divisas exigido no zoneamento não é atendido, pois 

foram construídas passarelas cobertas, um depósito e o bloco 2 junto à lateral do 

terreno. Desta forma, é necessária liberação da Secretaria Municipal de Urbanismo, 

tendo em vista que não existe interesse de demolição destes elementos, considerando 

a demanda de alunos e bem-estar destes em dias de chuva com uso de passarela 

coberta. 

O estacionamento existente, voltado para a fachada da Praça Getúlio Vargas, 

possui 19 vagas para veículos instaladas e comporta o uso atual do Colégio. Porém, 

se consideradas vagas do tamanho aceito pelo Código de Obras (2,50x5,00m), assim 

como a circulação mínima exigida, seriam computadas apenas 10 vagas, o que não 

atinge o número mínimo necessário para a ocupação de ensino. Sendo assim, é 

necessária liberação na Secretaria de Urbanismo, devido falta de área no terreno para 

expansão do estacionamento existente ou criação de um novo. 

A edificação cumpre o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação 

máxima permitida, assim como a altura máxima. Não há recuo frontal nem taxa de 

permeabilidade mínimos nesta região. 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
Figura 04 - Implantação arquitetônica 
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4.1 Programa Arquitetônico 

Bloco 01: Ambientes administrativos, cozinha/cantina, pátio coberto/refeitório, salas 

de aula, laboratórios, sanitários, depósitos; 

 
Figura 05 - Planta Baixa térreo Bloco 01  

 

BLOCO 01 - TÉRREO 

1 I.S. MASCULINO 26,10 m² 

2 LABORATÓRIO  48,00 m² 

3 SALA DE AULA 01 47,84 m² 

4 DEPÓSITO DE MERENDA 14,06 m² 

5 SALA DE AULA 02 48,00 m² 

6 BIBLIOTECA 46,08 m² 

7 SALA DE RECURSOS 18,87 m² 

8 HALL DE ENTRADA 14,77 m² 

9 SECRETARIA 19,35 m² 

10 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 47,60 m² 

11 SALA DE AULA 03 48,00 m² 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

12 ARQUIVO MORTO 11,63 m² 

13 SALA DE AULA 04 47,84 m² 

14 SALA DE AULA 05 48,00 m² 

15 IS. FEMININO 26,10 m² 

16 COZINHA E CANTINA 21,80 m² 

17 EQUIPE PEDAGÓGICA 17,44 m² 

18 DEPÓSITO 4,34 m² 

19 DEPÓSITO ESCADA 4,14 m² 

20 SALA DOS PROFESSORES 17,90 m² 

21 SALA DOS PROFESSORES 12,40 m² 

22 LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 9,30 m² 

23 CIRCULAÇÃO COBERTA 100,41 m² 

24 CIRCULAÇÃO COBERTA 30,84 m² 

25 PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO 114,82 m² 

26 CIRCULAÇÃO COBERTA 30,84 m² 

27 DEPÓSITO 7,39 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas Bloco 01 - térreo 

 
Figura 06 - Planta Baixa superior Bloco 01 
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BLOCO 01 - SUPERIOR 

28 HALL 16,02 m² 

29 SALA DE AULA 06 29,32 m² 

30 SALA DE AULA 07 28,47 m² 

31 DIREÇÃO 18,20 m² 

32 SALA DE AULA 08 29,17 m² 

33 SALA DE AULA 09 30,04 m² 

34 ESCADA 16,83 m² 

Tabela 03– Ambientes e áreas Bloco 01 - superior 

Bloco 02: Salas de aula; 

 
Figura 07 - Planta Baixa Bloco 02 

  

BLOCO 02 

35 SALA DE AULA 10 48,90 m² 

36 SALA DE AULA 11 49,10 m² 

37 SALA DE AULA 12 49,35 m² 

38 SALA DE AULA 13 49,00 m² 

39 CIRCULAÇÃO COBERTA 40,00 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 02 
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Passarela Coberta: passarela coberta entre blocos, A=116,83m². 

 
Figura 08 - Planta Baixa Passarela coberta 

 

Outros: Quadras descobertas, pátio descoberto e estacionamento. 

 

4.2  Áreas de Expansão 

Segundo o Consulta Escola, no ano de 2022, o colégio possui 997 matrículas, 

sendo 521 no Ensino Médio, 373 no Ensino Fundamental, 71 em Atividades 

Complementares e 32 em Atendimento Educacional Especializado. O colégio está 

implantado em um terreno pequeno, desta forma, já infringe alguns parâmetros de 

zoneamento estabelecidos pela prefeitura de São José dos Pinhais, como já 

mencionado. 
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Apesar de, atualmente, só chegar a aproximadamente 50% da taxa de 

ocupação permitida, as áreas descobertas restantes são utilizadas como 

estacionamento (que já é menor do que o exigido) e como recreação descoberta com 

quadras poliesportivas. Não há, no colégio, quadra coberta. A única ampliação viável 

no terreno seria a cobertura da uma das quadras para permitir a prática de educação 

física em dias de chuva. A quadra maior, que fica no centro do terreno, não poderá 

ser coberta, pois inviabilizaria a ventilação e iluminação de todos os ambientes do 

colégio que ficam voltados para o pátio central. Já a quadra menor, se coberta, não 

traria nenhum prejuízo às demais instalações, devendo apenas ser solicitada 

liberação especial ao CMDPU, visto que seria construída em área de afastamento 

mínimo obrigatório.  

Apesar de o zoneamento permitir até 7 pavimentos (sob análise da Aeronáutica 

por se tratar de ASA), trata-se de uma edificação de interesse histórico e patrimonial. 

Mesmo que fosse autorizada a construção de mais pavimentos, isto descaracterizaria 

totalmente a edificação original, sendo esta solução também descartada. 

Desta maneira, a partir da análise do terreno e infraestrutura existente, conclui-

se que não são possíveis grandes expansões do colégio (apenas, possivelmente, a 

cobertura de uma quadra), devendo o foco ser na melhoria e renovação da estrutura 

já existente. 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Seguem fotos dos principais ambientes do Colégio Estadual Silveira da Motta, 

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

 

5.1  Acesso Principal 

O acesso ao colégio acontece pela Rua da Praça Getúlio Vargas, através de 

dois portões para entrada e saída de veículos, e um portão para pedestres. O 

estacionamento funciona em todo o recuo, havendo circulação compartilhada com os 

alunos, o que pode tornar-se um pouco perigoso aos pedestres. 

O acesso ao bloco 01 é utilizado, principalmente, por funcionários e pela 

comunidade. Este é em desnível, possuindo escada da construção original e adição 

de rampa com inclinação fora da norma NBR 9050. Pela lateral direita, há o acesso 

de alunos através de passarela coberta, ao final desta passarela há um degrau.  
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Figuras 9 e 10 – Acesso principal pela Praça Getúlio Vargas e Entrada de alunos 

 

  
Figuras 11 e 12 – Acesso principal ao bloco 01 

 

Sugestão de melhoria: Dentro das possibilidades em um edifício de interesse 

histórico, executar rampa acessível nos padrões da NBR 9050-2020. Instalação de 

guarda corpo metálico na escada existente. 

 

5.2 Bloco 01 

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

atividades administrativas, sala dos professores, biblioteca, laboratório de 
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química/enfermagem e de informática, cozinha, pátio coberto/refeitório, sanitários e 

salas de aula.  

Na circulação principal e ambientes administrativos (como secretaria, sala dos 

professores, equipe pedagógica e sala de recursos), a pintura das paredes está em 

boa condição. O piso é o original da edificação e possui algumas falhas que foram 

corrigidas ao longo dos anos. No caso destes ambientes administrativos, há 

pavimento acima deles, portanto existe laje, esta com boa pintura; já na circulação, há 

forro de madeira, também em boa condição. 

  
Figuras 13 e 14 – Hall de entrada e Secretaria 

 

  
Figuras 15 e 16 – Circulação principal 
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Figuras 17 e 18 – Sala dos professores 

 

  
Figuras 19 e 20 – Equipe pedagógica 

 

  
Figuras 21 e 22 – Sala de recursos 
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No arquivo morto, o piso original se soltou e quebrou, além de o forro de madeira 

estar com alguns problemas. O piso ainda não foi corrigido, pois, por se tratar de 

patrimônio histórico, o colégio disse não saber como fazer a correção, visto que este 

tipo de piso não é mais fabricado. 

  
Figuras 23, 24 e 25 – Arquivo morto 

 

O colégio passará a ter curso técnico de enfermagem, desta forma, há um 

laboratório de enfermagem e o laboratório de ciências será compartilhado para mais 

aulas com este fim. No primeiro, a pintura está em ótimo estado, assim como o piso e 

o novo forro de PVC. 

  
Figuras 26 e 27 – Laboratório de enfermagem 

 

Já no segundo, há piso e bancadas revestidos com cerâmica, porém as paredes 

são em pintura que não está em bom estado, inclusive com uma infiltração. O forro de 

madeira é novo e está em bom estado. 
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Figuras 28 e 29 – Laboratório de ciências 

 

A sala onde funciona a biblioteca é pequena para a necessidade do colégio, 

visto que foi executado um mezanino no ambiente. Isto fez com que o pé direito das 

duas áreas ficasse muito abaixo do permitido, tendo pessoas com mais de 1,70m que 

se abaixar para circular perto das estantes dos livros. Não há acessibilidade ao andar 

de cima. O piso de parquet está em bom estado. O forro original foi trocado por PVC, 

que está um pouco abaulado. A pintura das paredes não está muito boa, porém há 

tantos livros que quase não se tem paredes expostas. 

  
Figuras 30 e 31 – Biblioteca com mezanino: pé direito baixo e escada de acesso 
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Figuras 32 e 33 – Biblioteca com mezanino 

 

No laboratório de informática, o piso de parquet está relativamente em bom 

estado, com algumas falhas que necessitam de manutenção. O forro original também 

foi trocado por PVC e a pintura das paredes não está em boas condições. 

  
Figuras 34 e 35 – Laboratório de informática 

 

Em cada ponta do “U” do bloco 01, há uma instalação sanitária, de um lado o 

feminino e de outro o masculino, divididos em exclusivo para alunos e exclusivo para 

funcionários e professores. Estes são os únicos sanitários do colégio. Não há sanitário 

exclusivo para PCR, apenas um reservado em cada banheiro com bacia específica e 

algumas barras de apoio fora das normas. 
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Os banheiros possuem revestimento cerâmico de piso e parede que não estão 

em bom estado. Devido a infiltrações e vazamentos, algumas peças foram removidas 

e não foram repostas. Os forros são de madeira envernizada, novos. 

    
Figuras 36, 37 e 38 – Sanitário feminino de alunos 

 

   
Figura 39 – Reservado com 

barras 

Figura 40 – Sanitário feminino 

funcionários 

Figura 41 – Sanitário 

masculino funcionários 
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Figuras 42, 43 e 44 – Sanitário masculino de alunos 

 

A cozinha fica dentro do bloco 01 e possui tamanho reduzido para a quantidade 

de alunos, porém os funcionários dizem que atende às necessidades do colégio. Além 

disso, ela foi subdividida para abrigar uma cantina. Há apenas uma bancada de 

granito, sendo as outras de MDF, assim como os armários (que estão um pouco 

antigos). As instalações elétricas de água quente foram feitas externamente, com 

canos aparentes e aquecedor de água elétrico para torneiras, conforme figuras 

abaixo. 

  
Figuras 45 e 46 – Cozinha: torneiras com aquecedor de água e bancada de granito 
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Figuras 47 e 48 – Cozinha: bancadas e armários de MDF 

  
Figura 49 – Cozinha (vista da divisória da cantina) Figura 50 - Cantina 

 

Há apenas um depósito de merenda, que abriga também alguns freezers. Os 

revestimentos estão todos em bom estado. 

  
Figuras 51 e 52 – Depósito de merenda 
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As demais salas do térreo do bloco 01 funcionam como salas de aula, estas 

possuem piso de parquet original, com alguns defeitos e peças faltantes. Além disso, 

a pintura e os rodapés não estão em boas condições, assim como alguns quadros 

verdes.  

   
Figuras 53 e 54 – Salas de aula térreo bloco 01 

 

   
Figuras 55 e 56 – Salas de aula térreo bloco 01: quadro verde com buraco e piso com defeitos 

 

As salas de aula possuem dois tipos de revestimento de forro: madeira original 

pintada e madeira nova com verniz. No primeiro caso, o forro está abaulado em 

diversos locais, com pintura descascando e algumas frestas. Segundo funcionários 

do colégio, isto se dá principalmente pela estrutura de sustentação do forro ser de 

madeira de pior qualidade. Já os novos forros estão em bom estado. 
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Figuras 57 e 58 – Salas de aula térreo bloco 01: forro original e novo 

 

Abaixo da escada, há um depósito com a pintura em más condições. A escada 

de acesso ao pavimento superior possui o piso original com fita antiderrapante. Seu 

guarda-corpo é muito baixo, tendo sido complementado com corrimão e uma grade 

de proteção. Ainda assim, estes elementos não atendem à NBR 9050. 

     
Figuras 59, 60 e 61 – Depósito e Escada 
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Figuras 62 e 63 – Guarda-corpo da escada 

Já no pavimento superior, há quatro salas de aula e a direção. As salas estão 

em condições muito parecidas com as do térreo, com forro original necessitando de 

reparos ou troca, pintura em más condições e piso de parquet precisando de 

manutenção. Já a direção encontra-se reformada e em boas condições gerais. 

  
Figuras 64 e 65 – Salas de aula superior  

 

 
Figuras 66 e 67 – Direção 
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Adicionado ao térreo do bloco 01 em ampliação posterior (visto que foge da 

tipologia da edificação histórica original), há um pátio coberto que funciona também 

como refeitório. Seu tamanho é pequeno para quantidade de alunos, mas, como no 

caso da cozinha, segundo os funcionários, ele é atende às necessidades de forma 

satisfatória. A única reclamação por eles é pela falta de fechamentos laterais, pois fica 

suscetível a intempéries.  

     
Figuras 68 e 69 - Refeitório 

 

  
Figuras 70 e 71 – Refeitório: guichê de entrega e bebedouros 

 

Como pode ser visto na figura acima, há um degrau para acesso ao guichê. 

Além disso, o pátio coberto fica em nível acima do pátio descoberto, tendo sido 

executados degraus e rampas para vencer o desnível. Os degraus não possuem 

corrimãos, e as rampas estão com inclinação fora da norma e sem guarda-corpos. 
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Figuras 72 e 73 – Saídas do refeitório com rampas e escada fora de norma 

 

Ligando todos os ambientes do bloco 01, há uma circulação coberta em formato 

de “U”, acompanhando a edificação. Na parcela central dela, o seu nível de piso é o 

mesmo das salas e ambientes. Já nas duas laterais, as circulações ficam em um nível 

mais baixo, formando degraus na porta de cada ambiente. Estes desníveis foram 

resolvidos com pequenas rampas fora das normas, como mostram as figuras a seguir.  

   
Figuras 74, 75 e 76– Rampas para acesso aos ambientes com desnível 

 

Além disso, em um de seus lados, a circulação dá acesso ao pátio descoberto, 

também em desnível. Como solução, foi feita rampa com corrimão ao lado da escada 

já existente. Como no caso do pátio coberto, faltam corrimãos na escada e guarda-

corpo na rampa, além de sua inclinação estar acima da norma. 
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Figura 77 – Rampas na circulação Figura 78 – Rampa de acesso ao pátio descoberto 

 

As esquadrias do bloco são todas basculantes de ferro, estão relativamente em 

bom estado, necessitando de manutenção no sistema de abertura e fechamento. Já 

as portas de madeira poderiam receber nova pintura. Os rodapés de todos os 

ambientes estão em péssimo estado, necessitando substituição. 

Sugestões de melhorias: Corrigir a acessibilidade dos ambientes em desnível e 

do bloco com os pátios descobertos, de acordo com o estabelecido na NBR 9050. 

Repintar as salas e laboratórios. Reparar e/ou trocar os forros de madeira com 

problemas. Corrigir e complementar piso original. Trocar todos os rodapés. Reformar 

banheiros, corrigindo infiltrações e instalando novos revestimentos. Executar banheiro 

PCR dentro da NBR 9050. Melhorar a estrutura da biblioteca.  

Lembrando que por se tratar de edificação de interesse histórico, todas as 

melhorias devem ser aceitas por órgãos de preservação de patrimônio. 

 

5.3 Bloco 02 

O Bloco 02 possui quatro salas de aulas e circulação externa. Este bloco está 

em condições precárias, possuindo muitas infiltrações no telhado. Isto causa 

problemas nos forros e nos pisos de parquet que também se encontram danificados. 

Um dos ambientes teve forro trocado por PVC, outro possui novo forro de madeira. A 

ventilação das salas é um pouco deficitária, visto que em um dia de inverno, as salas 

estavam com algum odor e um pouco abafadas. A pintura das paredes e portas está 

ruim, além de os rodapés estarem em más condições. 
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Figuras 79 a 82 – Salas de aula bloco 02 

 

Há um desnível variável entre o pátio descoberto e a circulação destas salas, 

sendo em seu ponto mais alto, um degrau com altura superior ao máximo permito em 

norma. Além disso, entre a circulação e cada sala de aula há desníveis, que foram 

vencidos com rampas com elevada inclinação. 
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Figuras 83 e 84 – Desníveis de acesso ao bloco 02 e na entrada das salas 

 

Sugestões de melhorias: Corrigir a acessibilidade dos ambientes em desnível e 

do bloco com os pátios descobertos, de acordo com o estabelecido na NBR 9050. 

Repintar as salas. Corrigir infiltrações no telhado. Reparar e/ou trocar os forros de 

madeira com problemas. Corrigir e complementar piso original. Trocar todos os 

rodapés.  

 

5.4 Áreas externas 

Há dois blocos distintos no colégio, estes são ligados entre si por passarela 

coberta. Também há uma passarela coberta na lateral do terreno que liga o acesso 

de alunos aos blocos, onde também fica a central de GLP (fora da norma). No recuo 

frontal do terreno, entre o acesso de pedestres principal e o portão interno de acesso 

de alunos não há passarela, sendo um trecho de caminhamento descoberto. 

  
Figuras 85 e 86 – Passarela coberta entre blocos 
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Figuras 87, 88 e 89 – Passarela coberta lateral: acesso de alunos  

 

O colégio possui duas quadras descobertas, que possuem piso em concreto e 

alambrado. Estas se encontram em estado regular de conservação, cabendo uma 

repintura do piso e instalação de rede nos gols. 

  
Figuras 90 e 91 – Quadra descoberta grande 
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Figuras 92 e 93 – Quadra descoberta pequena 

Além das quadras, na área externa há pequenos pátios com mesas e bancos 

em bom estado de conservação. 

  
Figuras 94 e 95 – Pátio descoberto 

 

As paredes externas do bloco 02 e muros do pátio interno estão com a pintura 

nova. Já a edificação histórica do bloco 01 está com a pintura necessitando 

renovação. 

  
Figuras 96 e 97 – Necessidade de pintura externa do bloco 01 e muros frontais 
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Sugestões de melhoria: Corrigir a acessibilidade dos blocos aos pátios 

descobertos, inclusive pequenos degraus ao redor do pátio, de acordo com o 

estabelecido na NBR 9050. Repintar as quadras.  

 

5.5 Telhado e beirais 

  Os blocos 01 e 02 possuem coberturas antigas com telhas cerâmicas que se 

encontram em bom estado de conservação. Na ampliação do bloco 01 (refeitório), 

com telhas de fibrocimento, o telhado está cedendo, pois as tesouras estão com 

cupim. As passarelas possuem telhas com diferentes materiais: fibrocimento e 

cerâmica. 

    
Figuras 98 e 99 – Edificações com telhas cerâmicas e passarelas mistas  

 

No geral, há registro de goteiras e/ou infiltrações quando os alunos jogam bola 

e quebram alguma telha. Os beirais são com forro de madeira que necessita de troca 

e renovação. 

  
Figuras 100 e 101 – Beirais antigos e/ou cedendo 
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Sugestão de melhoria: Revisão de toda a estrutura de madeira para prevenção 

e/ou combate a cupins. Reparo da cobertura da ampliação. Troca do forro dos beirais. 

 

5.6 Calçadas externas e muros 

As calçadas no entorno do terreno são em paver e estão em bom estado de 

conservação. Na Rua da Praça, não há meio fio e a passagem de veículos é restrita 

a moradores, sendo um grande calçadão sem desníveis e com um espelho d’água. 

Os muros frontais externos estão bons, necessitando apenas de repintura. Já o muro 

dos fundos possui uma rachadura a ser recuperada. 

  
Figuras 102 e 103 – Calçada e muro frontal (Praça Getúlio Vargas) 

 

  
Figuras 104 e 105 – Calçada e muro dos fundos (Rua Passos de Oliveira) 

 

Sugestões de melhoria: Corrigir rachadura no muro dos fundos. Repintar muro 

frontal. 
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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, estrutura do telhado em madeira, com maioria das telhas cerâmicas. 

Possui laje apenas em ambientes com segundo pavimento, ou forros variados, 

conforme reformas. Não há padrão construtivo, por se tratar de edifício histórico com 

mais de 100 anos. Todo o terreno possui muro externo em seu limite. Existe ligação 

de esgoto e redistribuição de água com sistema do município, e conforme especificado 

a seguir:  

 

6.1 Acessibilidade 

Conforme apontado anteriormente, existe necessidade de atendimento da 

acessibilidade, tanto com adequação da inclinação de rampas existentes, quanto com 

instalação de elementos como corrimãos e guarda-corpos conforme NBR 9050. Por 

se tratar de edificação histórica, o projeto com proposta de alterações deve passar por 

aprovação de órgãos ligados ao patrimônio histórico. O colégio também não possui 

pisos táteis instalados. 

 

6.2  Instalações Elétricas 

Os blocos possuem instalações elétricas antigas que foram complementadas 

com eletrocalhas aparentes ao longo dos anos. A entrada de energia é de 200A e, 

atualmente, o colégio não apresenta problemas de queda de energia e toda a rede 

possui bom funcionamento. O ideal é que seja feita uma revisão geral para verificação 

de necessidade de readequações para atendimento a novas normas, incluindo 

aterramento de toda a instalação. 

 

6.3 Iluminação 

A maior parte das luminárias do colégio é para lâmpadas tubulares de forma 

bem distribuída. Segundo funcionários, a iluminação suficiente, não necessitando de 

complementações. Prever revisão para possível troca de lâmpadas convencionais por 

LED para maior economia. 
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6.4  Instalações Lógica 

O colégio conta com rede de internet e modens wi-fi espalhados por todas as 

salas. 

 

6.5  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

Não há SPDA instalado. 

 

6.6  Instalações Hidrossanitárias 

O colégio possuía fossa séptica que foi desativada para ligação da rede de 

esgoto interna com a rede pública de coleta da Sanepar. Também possui ligação com 

a rede de abastecimento de água, seu armazenamento interno funciona com duas 

caixas de 5.000L e uma de 500L. Atualmente o colégio não possui cisterna, nem 

sistema de reaproveitamento de águas da chuva. 

 

6.7  Prevenção de Incêndio e Pânico  

Segundo funcionários, atualmente, o colégio possui atestado de conformidade 

da edificação, porém não possui nem planta, nem as built. Durante a vistoria, foram 

observados extintores, iluminação e sinalização de emergência.  

Há necessidade de adequação da acessibilidade da edificação para atender as 

exigências do Corpo de Bombeiros quanto as 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.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De forma geral, a edificação onde funciona o colégio é muito antiga. Houve 

tentativa de elaboração de rotas acessíveis com rampas, mas a construção não possui 

adequação às normas de acessibilidade (inclusive com falta de banheiro PCR), sendo 

dificultada a locomoção de uma pessoa cadeirante.  

Além disso, apesar das tentativas de adequações pela administração do 

colégio, a edificação possui alguns problemas recorrentes em vários de seus 
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ambientes, como: (i) pisos com peças faltantes; (ii) rodapés em péssimo estado; (iii) 

paredes com pintura antiga; (iv) alguns ambientes com forro de madeira antigo 

abaulado e com frestas; (v) portas de madeira necessitando pintura; (vi) esquadrias 

de ferro com necessidade de manutenção. 

Como já visto anteriormente, não há possibilidade de ampliação da edificação, 

desta forma, sugere-se que seja feita uma grande reforma com restauro e 

melhoramento na infraestrutura já existente para melhoria do espaço para seus 

usuários. 

 

8. 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 1.236/2011 – Código de obras de Pinhais. 

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 

 

 

Fundepar, 10 de outubro de 2022. 

 

 Bárbara Holzmann Mass 
CAU/BR A94926-4 

Arquiteta e Urbanista 
FUN/DEP/COP 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES  

ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   

Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

Localização: Curitiba – PR 

Responsável:  Arquiteta e Urbanista: Giovanna Botter Pablos – CAU A 64514-1 

Engenheiro Civil: Dalton Riva de Paula – CREA 86207/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 Tancredo Neves, localizado no 
município de Almirante Tamandaré-PR, e apresentar breves sugestões de 
adequações visando a melhoria do espaço físico. 
 

 
Figura 01 - Fachada do Colégio Estadual Tancredo Neves 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Rio Negro 46, Lamenha Grande, Almirante Tamandaré - PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 5.620,00m² (aproximação levantada por croqui) 

Área total construída: 2.560,00m² (aproximação levantada por croqui) 

Coeficiente de aproveitamento: 0,45 (há possibilidade de ampliação) 

Taxa de ocupação: 31,50% (há possibilidade de ampliação) 

 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

Conforme dados constantes na Informação fornecida pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo de Almirante Tamandaré, o terreno do Colégio Estadual Tancredo Neves 
está inserido na Zona Residencial 1 (ZR1), cujos parâmetros de ocupação constam 
na Figura 02 a seguir.  
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Figura 02 – Parâmetros construtivos para Zona Residencial 01. 

 

 
Figura 03 – Vista aérea do Colégio Estadual Tancredo Neves. Fonte: Google Earth, 2022. 
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Em uma pré-análise a ser confirmada perante a Secretaria Municipal de Urbanismo, 
a edificação existente aparenta atender à maioria dos parâmetros urbanísticos, à 
exceção do recuo frontal mínimo de 5m, que foi atingido por ampliações irregulares 
na residência do permissionário. 

 
 
 

4. IMPLANTAÇÃO 

 
Figura 04 - Implantação arquitetônica  
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Figura 05 – Pavimento térreo dos Blocos 01 e 02. 
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Figura 06 – Pavimento superior dos Blocos 01 e 02. 

 

 

 

4.1. Programa arquitetônico 

 

O Colégio possui 10 salas de aula em alvenaria além de uma sala de aula em madeira, 

atualmente utilizada 2 vezes por semana. Conta também com biblioteca, auditório, 

laboratório de informática e ciências, além do refeitório coberto, quadra coberta com 

arquibancada e ambientes administrativos. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Seguem imagens dos principais ambientes do colégio, acompanhadas da descrição 

de sua situação atual. 

 

5.1 Áreas Externas 

 

Estacionamento foi recentemente pavimentado e aparenta estar em um bom estado 
(Figura 07), sem recalques ou desprendimento do paver, porém não há sinalização e 
nem iluminação. O espaço atende aos professores. 

 

 
Figura 07 - Estacionamento 

 

Na Figura 08 (acesso de alunos) observa-se o desnível entre os blocos de salas em 

alvenaria, salas em madeira e área de recreação, em desconformidade com a NBR 

9050 (Norma de Acessibilidade), e a falta de iluminação externa.    
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Figura 08: Desconformidade com acessibilidade  

 

A fachada externa teve a pintura executada há menos de um ano e apresenta 
descolamento (Figura 09) e existem janelas com alguns vidros quebrados. A cobertura 
foi refeita há aproximadamente três anos e não apresenta indícios de infiltrações. O 
Colégio não conta com Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. 

 

 
Figura 09: Pintura na fachada externa - frente 
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O muro de divisa do terreno, principalmente no fundo do colégio (Figura 10), não 

apresenta segurança contra invasões e tem partes danificadas.  

 

 
Figura 10: Divisa Fundos 

 
5.2 .  Blocos 01 e 02 – Circulação 

 

A pintura dos blocos 01 e 02 foi executada há aproximadamente dois anos e 
apresenta-se em bom estado. A Figura 11 refere-se ao acesso ao Bloco 01, feito 
através do estacionamento de professores, que dá acesso aos funcionários e à 
comunidade local, utilizado também para a entrega periódica do leite. 

 

 
Figura 11 - Acesso dos alunos e entrega do leite 
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O Bloco 01 e 02, com dois pavimentos, contém extintores e hidrantes (Figura 12). Os 
hidrantes estão sujos e suas portas estão danificadas, aparentando estar sem correta 
manutenção. 

 

 
Figura 12 - Hidrante e extintores 

 

A estrutura do Bloco 01 apresenta trincas/rachaduras (Figura 13), devido à falta de 
junta de dilatação. 

 

Figura 13 - Trincas de dilatação no piso e paredes 
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Tanto na circulação como nas salas dos Blocos 01 e 02, há fiação elétrica exposta e 
esquadrias com maçanetas quebradas, como mostra a Figura 14. 

 

 
Figura 14 - Esquadria sem maçanetas e Fiações elétricas expostas  

 

Nas portas de acesso às salas de aula do pavimento superior do Bloco 01 e cozinha 
e banheiros do Bloco 02 existe desnível de 10 cm, (Figura 15), em desconformidade 
com a NBR 9050 - Norma de Acessibilidade.  

 

 
Figura 15 - Desníveis do primeiro pavimento nas portas das salas e banheiros com 10 cm 
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Nas portas dos Blocos 01 e 02 estão sem acabamento adequado nos caixilhos (Figura 
16) e algumas portas têm fechaduras danificadas.  

 

Figura 16 - Portas sem manutenção 

 

5.3 .  Bloco 02 – Secretaria 

 

Os cabos da rede de dados estão expostos na secretaria (Figura 17). 

 

Figura 17 - Cabos da rede de dados expostos 
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Banheiros e copa dos professores têm acabamentos, pisos e pintura, em bom estado 
e aparelhos hidrossanitários em funcionamento (Figuras 18 e 19). 

 

Figura 18 - Banheiros dos professores 

 

Figura 19 - Copa dos Professores 
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5.4 .  Bloco 01 - Salas de Aula 

 

As salas de aula no Bloco 01 têm piso em tacos em bom estado (Figura 20), porém o 
quadro negro apresenta-se danificado (Figura 21). 

 

Figura 20 - Salas de aula 

 

Figura 21 - Quadro negro 
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Situada no pavimento superior do Bloco 01, a Sala de Aula 08 sofreu adaptação, 
contendo ainda em seu piso a marca da antiga parede (Figura 22), além de 
desprendimento do revestimento em um trecho de viga, referente à trinca de dilatação 
(Figura 23). 

 

 
Figura 22 - Sala de Aula 08, adaptada 

 

Figura 23 - Desprendimento do revestimento em viga na Sala de Aula 08 
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5.5 .  Bloco 01 – Laboratórios  

 

Os laboratórios de ciência e informática estão em bom estado (Figuras 24 e 25). 

 

 
Figura 24 – Laboratório de ciências, sito ao pavimento térreo do Bloco 01 

 

   
Figura 25 - Laboratório de informática, sito ao pavimento superior do Bloco 02 
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5.6 .  Bloco 02 – Banheiros dos alunos 

 

Os sanitários dos alunos no Bloco 02 estão em bom estado (Figura 26), porém o 
sanitário para pessoas com deficiência (PCD), conforme Figura 27, está em 
desconformidade com a NBR 9050 – Norma de Acessibilidade.  

 

Figura 26 – Sanitário masculino para alunos, sito ao pavimento térreo do Bloco 02 

 

 
Figura 27 – Sanitário unissex para PCD, sito ao pavimento térreo do Bloco 02 
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5.7 .  Bloco 02 – Cozinha e Refeitório 

 

A cozinha está em bom estado (Figura 28), precisando apenas da troca das telas das 
janelas que estão danificadas. O armazenamento dos alimentos está adequado e a 
despensa está em bom estado de conservação (Figura 29). 

 

 
Figura 28 - Cozinha 

  

  
Figura 29 - Despensa  
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O sanitário para funcionários está em bom estado, com aparelhos hidrossanitários em 
funcionamento (Figura 30). 

 

  
Figura 30 – Sanitário de funcionários 

 

Fruto de ampliação, o anexo à cozinha no bloco 02 contém ambientes mal ventilados 
e armazenamento de alimentos resfriados ao lado de produtos de limpeza (Figura 31). 

 

   
Figura 31 - Anexo à cozinha 
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O Refeitório no bloco 02 em geral apresenta-se em bom estado (Figura 32), porém 
existe uma infiltração na laje abaixo dos sanitários dos professores (Figura 33). 

   

    
Figura 32 - Refeitório 

 

  
Figura 33 - Infiltração no refeitório 
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A central de gás liquefeito de petróleo (GLP) é adequada para botijões P13 (Figura 
34). 

 

 
Figura 34 - Central de GLP 

 

5.8 .  Sala de aula madeira 

 

Existem duas salas de aula em madeira (Figura 35): uma ativa, que está em bom 
estado de conservação (Figura 36), e outra desativada, mal conservada, utilizada 
como depósito (Figura 37). 

 
Figura 35 - Salas em madeira  
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Figura 36 - Sala de madeira desativada 

 

 
 

 
Figura 37 - Sala de madeira ativa 
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5.9 .  Quadra Coberta 

 

A quadra coberta está em bom estado de conservação, tanto a estrutura metálica 
como o piso (Figura 38). Existe uma arquibancada que não apresenta segurança por 
estar muito íngreme, sem atendimento a normas (Figura 39). 

 

 
Figura 38 - Quadra coberta 

 
 

 
Figura 39 - Arquibancada 
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5.10 .  Casa do Permissionário e Sala isolada em Alvenaria 

 

A casa do permissionário está habitada e recebeu diversas ampliações (Figura 40). 
Também fruto de ampliação, há uma sala de aula isolada Padrão 25 Fundepar em 
alvenaria em bom estado de conservação (Figura 41). 

 

 
Figura 40 - Casa do permissionário 

 

 
Figura 41 - Sala de aula em alvenaria 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

 

O Colégio Estadual Tancredo Neves foi construído em sistema convencional com 
estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria e duas salas em madeira. 
O colégio tem cobertura em telhas de fibrocimento. A quadra coberta apresenta 
estrutura lateral em concreto armado e cobertura em estrutura metálica com telhas 
metálicas curvas. Os ambientes internos de maneira geral atendem às 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 adequação dos níveis visando 
eliminar os degraus e desníveis desnecessários, bem como a criação de rampas para 
garantir o correto acesso aos ambientes escolares. 
 
A seguir são apresentadas observações quanto aos demais sistemas prediais.  
 

 

6.1 Instalações Elétricas 

 

Segundo informações da vice-diretora, o colégio apresenta falhas ou quedas elétricas 

constantes, pois quando se utiliza a impressora a luz oscila. Foi verificado que existem 

muitos pontos com a fiação exposta e o disjuntor de entrada de energia é de apenas 

50A. É recomentada a revisão de toda a rede elétrica seguindo a NBR 5410/2005.  

 
 

6.2 Iluminação 

 

A iluminação no exterior do colégio é precária ou inexistente, trazendo insegurança 
no período noturno, sendo recomendada a colocação de poste de iluminação nas 
áreas externas e também a troca das lâmpadas para LED no interior dos blocos 
visando maior durabilidade e economia.  
 
 
6.3  Instalações de Lógica 

 

O colégio conta com rede de internet para acesso de funcionários e alunos, sendo 
necessária apenas melhor organização dos cabos que estão expostos.   
 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

 

Atualmente não existe SPDA, sendo recomendada sua execução nos edifícios do 
colégio, em acordo com a NBR 5419/2001.  
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6.5 Instalações Hidrossanitárias 

 

A escola é atendida é pela rede de água da Sanepar e conta com caixa d’água para 
armazenamento. O colégio é atendido por rede de esgoto. 

 

 

6.6 Prevenção a Incêndio  

 

O colégio contém elementos de prevenção a incêndio, como extintores, hidrantes, 
iluminação e sinalização de emergência, e foi informando que apresenta Atestado de 
Conformidade. Há necessidade de revisão e manutenção dos hidrantes, além de 
verificar se todos os elementos de prevenção a incêndios estão devidamente 
instalados. Ainda, são necessárias adequações de acessibilidade para atender às 
exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga, especialmente quanto aos 
desníveis nos acessos dos ambientes e a falta de corrimãos. 
 
 
6.7  Acessibilidade 

 
O colégio não atende à acessibilidade, pois não há rampas ou plataformas elevatórias 
conectando os diversos níveis da edificação, que possui muitos ambientes com 
degraus em relação ao nível da circulação. As escadas não apresentam corrimãos 
nas alturas adequadas, não há piso podotátil, os guichês de atendimento não são 
acessíveis e há áreas externas com desníveis sem guardacorpos. Há apenas um 
sanitário para PCD, localizado no nível do refeitório, atualmente em uso, porém suas 
instalações não cumprem a NBR 9050. Ainda, o acesso dos alunos é descoberto. 
 
Dessa forma, faz-se necessária uma reforma de acessibilidade, contemplando 
também os parâmetros de prevenção a incêndio e a possível construção de 
passarelas cobertas para garantir o acesso a alunos protegidos de intempéries. 
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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, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Giovanna Botter Pablos 
Arquiteta e Urbanista – CAU A 64.514-1 

PARANÁEDUCAÇÃO 

 
 
 

Dalton Riva de Paula 
Eng. Civil – CREA 86207/D-PR 

PARANÁEDUCAÇÃO 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL ZUMBI DOS PALMARES 

COLOMBO-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objeto: Visita ao colégio   
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
Localização: COLOMBO – PR 
Responsável: Engenheiro Civil – Rubens M. Gallucci – CREA 184.907/D-SP –
VISTO 163.267 PR
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica
no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, localizado no município de Colombo-PR,
que ocorreu no dia 07/10/2022 e apresentar sugestões de adequações que visem
melhorar a qualidade do espaço físico. 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Anair Bonatto Tosin, nº 12 ,Centro Industrial Zumbi – Colombo-PR. 
Tipo de uso: Edificação Escolar 
Área do terreno: 8098,10 m² 
Área total construída: 3.260,46 m²
 
 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

 

3.1 Zoneamento: ZUD-3 – Zona de Uso Diversificado 3

3.2 Recuo Frontal: 15 m

3.3 Coeficiente de aproveitamento: 1, 2* 

3.4 Taxa de Ocupação Máxima: 50%

3.5 Taxa de Ocupação Realizada: 40,26% 

3.6 Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% 

3.7 Taxa de Permeabilidade Existente: 39,16% 

3.8Gabarito: 1 a 9 (variável de acordo com a taxa de ocupação) 

(*) Com aquisição de potencial construtivo. 
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4. IMPLANTAÇÃO

 

Imagem 01 – Planta baixa do Colégio. 
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BLOCO 01 

1 SECRETARIA 36,92 m² 

2 DEPÓSITO 6,82 m²

3 DIREÇÃO 12,07 m² 

4 SANITÁRIO MASCULINO 2,14 m²

5 SANITÁRIO FEMININO 2,14 m² 

6 FINANCEIRO 12,07 m²

7 ALMOXARIFADO 24,50 m² 

8 SALA DO LEITE 12,07 m²

9 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  74,90 m² 

10 SALA DOS PROFESSORES 74,90 m²

11 BIBLIOTECA 74,90 m² 
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BLOCO 02 

12 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 74,90 m² 

13 COZINHA 19,76 m²

14 RECEBIMENTO ALIMENTOS 51,15 m² 

15 DESPENSA 12,07 m²

16 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2,16 m² 

17 SANITÁRIO 3,56 m²

18 ÁREA DE SERVIÇO 19,16 m² 

19 REFEITÓRIO 100,81 m²

20 SANITÁRIO MASCULINO 21 m² 

21 SANITÁRIO FEMININO 21 m²

22 SALA DE AULA 49,70 m² 

23 HALL DE ESPERA 14 m²

24 SALA PEDAGOGIA 10,48 m² 

25 SALA PEDAGOGIA 10,48 m²

26 SALA PEDAGOGIA 14 m² 

27 SALA DE AULA 49,70 m²

28 SALA DE AULA 49,70 m² 
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29 ÁREA DE EXPANSÃO 52,20 m² 

30 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2,90 m² 

31 SANITÁRIO PARA P.C.D. 2,90 m² 

 

 

BLOCO 03

32 SALA DE AULA 49,70 m² 

33 SALA DE AULA 49,70 m²

34 SALA DE AULA 49,70 m² 

35 SALA DE AULA 49,70 m²

36 SALA DE AULA 49,70 m² 

37 SALA DE AULA 49,70 m²
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BLOCO 04 

37 DEPÓSITO DE MATERIAL ESPORTIVO 21 m²

38 DEPÓSITO 21 m² 

39 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2,90 m²

40 SANITÁRIO PARA P.C.D. 2,90m² 

41 SALA DE AULA 49,70 m²

42 SALA DE AULA 49,70 m² 

43 SALA DE AULA 49,70 m²

44 SALA DE AULA 49,70 m² 

45 DEPÓSITO INSERVÍVEIS 24,50 m²

46 SALA DE AULA 49,70 m² 

47 SALA DE AULA 49,70 m²

 

 

OUTROS

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 720 m²

CASA DO PERMISSIONÁRIO 39,69 m²
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Imagem 01 – Implantação arquitetônica 

 

 

                           

 

 Imagem 02 – Fachada do colégio 

 

 

 

 

Comentado [RMG1]: ag
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4.1.PROGRAMA ARQUITETÔNICO.

Bloco 01:concentra as atividades administrativas: sala do leite, secretaria, direção,
financeiro, almoxarifado, banheiro de funcionários, sala de professores, sala de
informática e biblioteca.

Bloco 02 – Laboratório de ciência, física e química, refeitório, cozinha, área de serviço,
central de gás, banheiro de alunos, banheiro especial, deposito e 4 salas de aula. 

Bloco 03 -  06 salas de aulas. 

Bloco 04 - Banheiro de alunos, banheiro especial, deposito, e 06 salas de aula. 

Quadra poliesportiva coberta e quadra aberta de areia. 

O Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, possui uma pequena área de expansão ao
lado da cozinha e refeitório..  

 

5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Segue a seguir fotos dos principais ambientes do colégio, descrição da situação atual
e sugestões de melhoria.  

 

      

Foto 01 e 02 – Secretária. 

Reparo nas esquadrias da janela. Algumas emperradas. 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL NATÁLIA REGINATO  

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 07/10/2022 no Colégio Estadual Natália Reginato, 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 Natália Reginato 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Goiânia, nº 679, Cajuru, Curitiba-PR 
Tipo de uso: Edificação Escolar 
Área do terreno: 5.294,37 m² 
Perímetro: 350,73 m 
Área total construída: 3.191,46 m²  
Área total impermeável: 3.513,83 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 Natália Reginato é atingido pela Zona Residencial 3 (ZR3), 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 4.320,00 m² 5.294,37 m² 

Coeficiente de Aprov. 1  0,60 (3.191,46 m²) 

Taxa de Ocupação 50% 39% (2.111,35 m²) 

Recuo frontal 5,00 m Não atendido 

Nº pavimentos 3 pavimentos 3 pavimentos 

Taxa de permeabilidade 25% 33,6% (1.780,54 m²) 
Tabela 01 – Parâmetros urbanísticos SEHIS 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 04 – Primeiro Pavimento do Bloco 01  
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Figura 05 – Segundo Pavimento do Bloco 01 
 

4.1. Programa arquitetônico 

As instalações físicas do colégio são divididas em um bloco principal com três 
pavimentos e mais um bloco padrão PROEM, além de uma quadra coberta e a casa 
do permissionário, conforme detalhamento abaixo. O colégio acabou de receber uma 
obra de serviço de engenharia que foi abandonada com parte da cozinha sem concluir, 
banheiro masculino e de PcD totalmente demolidos e instalações elétricas 
incompletas. A seguir, descrição das divisões dos blocos. 
 
- Bloco 01:  

Térreo: salas de aula 01 a 04, sendo a última adaptada, laboratório de 
ciências, sala multifuncional, circulação 1, refeitório, cozinha, depósito de merenda, 
DML, BWC, central de gás, área de serviço externa, copa, instalações sanitárias 
masculina e feminina de alunos, instalação sanitária de PcD e cantina comercial; 

Primeiro Pavimento: salas de aula 05 a 09, auditório (que está sendo usando 
como sala de aula), laboratório de informática, sala dos professores, sala dos 
pedagogos, sala de reunião 01, instalações sanitárias de professores masculino e 
feminino e circulação 01, 02, 03, 04 e 05; 

Segundo Pavimento: salas de aula 10 a 14, sala de reunião 2 e circulação 3; 
 
- Bloco 02:  

Secretaria, sala da direção, arquivo, depósito 01 e 02, biblioteca, sala de 
reforço e 2 banheiros, 
 
- Outros:  

Quadra descoberta, quadra coberto, estacionamento, passarela 01 e 02 e 
casa do permissionário. 
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BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 

AMBIENTES PEDAGÓGICOS 
01 SALA DE AULA 01 49,98 
01 SALA DE AULA 02 49,98 
01 SALA DE AULA 03 49,98 
01 SALA DE AULA 04 46,65 
01 SALA DE AULA 05 49,98 
01 SALA DE AULA 06 49,98 
01 SALA DE AULA 07 49,98 
01 SALA DE AULA 08 49,98 
01 SALA DE AULA 09 49,98 
01 SALA DE AULA 10 49,98 
01 SALA DE AULA 11 49,98 
01 SALA DE AULA 12 49,98 
01 SALA DE AULA 13 49,98 
01 SALA DE AULA 14 49,98 
01 SALA DE AULA/AUDITÓRIO 91,06 
01 SALA MULTIFUNCIONAL 24,42 
02 BIBLIOTECA/SALA REFORÇO 91,37 
01 LAB. DE INFORMÁTICA 24,47 
01 LAB. DE CIÊNCIAS 77,22 

OUTROS QUADRA COBERTA 768 
OUTROS QUADRA DESCOBERTA - 

AMBIENTES DE SERVIÇOS 
01 REFEITÓRIO/SALA DE JOGOS 150,43 
01 I.S. FEMININO  30,47 
01 I.S. MASCULINO  27,76 
01 I.S. PROF. FEMININO 2,00 
01 I.S. PROF. MASCULINO 2,00 
01 I.S. PcD  2,72 
01 I.S. FUNCIONÁRIAS 6,67 
02 BWC 1 5,95 
02 BWC 2 5,95 
01 CANTINA 9,18 
01 COZINHA 20,30 
01 DEPÓSITO DE MERENDA 26,22 
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BLOCO AMBIENTE ÁREA (m²) 
01 FREEZER 10,50 
01 ÁREA DE SERVIÇO 5,95 
01 COPA 12,18 
01 ÁREA DE SERVIÇO DESC. - 
01 CENTRAL DE GLP - 
02 DEPÓSITO 01 5,24 
02 DEPÓSITO 02 5,24 
01 DML 13,30 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 
02 SALA DA DIREÇÃO/ARQUIVO 46,61 
01 SALAS DOS PEDAGOGOS 24,47 
01 SALA DOS PROFESSORES 46,23 
01 SALA DE REUNIÃO PEDAG. 1 11,34 
01 SALA DE REUNIÃO PEDAG. 2 11,34 
02 SECRETARIA 45,87 
01 CIRCULAÇÃO 1 77,76 
01 CIRCULAÇÃO 2 89,45 
01 CIRCULAÇÃO 3 13,03 
01 CIRCULAÇÃO 4 2,11 
01 CIRCULAÇÃO 5 3,38 
01 CIRCULAÇÃO 5 69,22 
01 DEPÓSITO  6,12 

DEMAIS AMBIENTES 
OUTROS PASSARELA 1 77,76 
OUTROS PASSARELA 2 145,95 
OUTROS CASA DO PERMISSIONÁRIO 68,89 
OUTROS ESTACIONAMENTO - 

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

O colégio conta com uma área de 415 m² (em projeção, já considerando a taxa de 
permeabilidade), descontando os recuos, para expansão ao lado da quadra coberta, 
conforme área em destaca na planta a seguir. A recomendação é utilizar essa área 
para execução de mais duas salas de aula, que hoje estão em espaços adaptados e 
laboratório de ciências, além de reorganização do estacionamento dos funcionários.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06 – Área de expansão 
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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 a 14 mais aduditório 

O pavimento térreo do bloco 01 conta com quatro salas de aula, sendo que três (salas 
01, 02 e 03) possuem necessidade de reparos programados dos pisos em tacos (Foto 
01), pois estão se soltando pontualmente. Também necessitam de manutenção das 
janelas externas que são de aço e estão emperradas. 

A sala 04 foi construída posteriormente, de forma irregular, com uma ampliação 
realizada pelo próprio colégio, em direções passadas. Esse ambiente não é adequado 
para uma sala de aula pois não possui ventilação cruzada permanente e possui uma 
caixa de passagem de esgoto dentro da sala (Foto 02).  

O primeiro pavimento do bloco 01 possui cinco salas de aula regulares (salas 05, 06, 
07, 08, 09) e mais o auditório que foi adaptado para uma sala de aula. As 
necessidades são as mesmas das salas no térreo, mas 3 salas possuem 
revestimentos cerâmicos nas paredes que se desprenderam parcialmente e as 
demais estão ocas (Foto 03 e 04). 

No segundo pavimento do bloco 01 estão cinco salas de aula regulares, (salas 10, 11, 
12, 13, 14). As necessidades são as mesmas das demais salas. 

Todas as salas necessitam de reparos nas instalações elétricas, as quais sofreram 
um reparo pela empresa que abandonou a obra, mas ainda existem oscilações na 
iluminação. Há necessidade urgente de pintura das salas de aula (Foto 01), que 
possuem cores variáveis que não são indicadas para um ambiente em uso. Todas as 
portas estão com caixilhos e folhas danificados (Foto 07). 

Na Foto 08 observa-se que existe desnível entre a circulação 1 e as salas de aula, em 
desconformidade com a NBR 9050 de acessibilidade.    
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 Fotos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 – Bloco 01  
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Recomendações: Reparos pontuais programados nos tacos das salas de aula, revisão 
de toda a fiação elétrica, quadros de energia, tomadas e interruptores, revisão de 
todas as esquadrias externas para melhor utilização pelos usuários, substituição de 
revestimento das paredes que apresentam risco de desprendimento, para instalação 
de pastilhas, conforme padrão de construção do Fundepar, nivelamento do corredor 
externo com as salas de aula, para proporcionar a acessibilidade e demolição da sala 
de aula 04, com sugestão de construção em outro local.  

 

5.1.2 Laboratório de ciências, sala multifuncional e laboratório de informática 

O laboratório de ciências, localizado no térreo, está inadequado e incompleto para sua 
utilização (Foto 09 e 10), pois possui capela com exaustão que não está funcionando, 
segundo informações da escola, não possui infraestrutura de gás encanado para 
utilização nos experimentos químicos e não possui chuveiro lava-olhos para caso de 
emergência.  

A entrada da sala multifuncional, como nas demais salas desse bloco, possui desnível 
em relação a circulação, não garantindo a completa acessibilidade e existe um 
ventilador de teto para promover a ventilação forçada no ambiente (Foto 11). 

A escola não possui um espaço próprio para o laboratório de informática. Está em 
fase de adaptação uma salinha ao entre a sala dos professores e dos pedagogos para 
utilização como laboratório de informática, no primeiro pavimento (Foto 12). O 
mobiliário não é adequado para esse fim. 
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Fotos 09, 10, 11, 12 – Bloco 01 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

Recomendações: substituição de ventilador de teto por ventilador de parede na sala 
multifuncional, por segurança, adequação do laboratório de ciências, com instalação 
de infraestrutura para gás, capela e chuveiro lava-olhos, e construção de um ambiente 
próprio para a utilização do laboratório de informática. 

 
 

5.1.3 Circulações e escadas 

As circulações 01, 02 e 03 possuem desnível para todos os ambientes internos, de 
salas de aula, instalações sanitárias para pessoas com deficiência, laboratório de 
ciências, sala dos professores, sala dos pedagogos e sala de informática. A circulação 
01, sofreu alteração nas esquadrias no final do corredor próximo às salas de aula 02 
e 03, com o fechamento com alvenaria e elementos vazados, impedindo entrada de 
luz natural (Foto 13). O lavatório de mãos que fica na circulação 01 está com torneiras 
bloqueadas e não atende à norma de acessibilidade. 

A escada de acesso ao primeiro pavimento está sem iluminação e ventilação natural 
e possui corrimãos que não atendem às normas dos bombeiros e de acessibilidade.  

  
Fotos 13, 14 – Bloco 01 
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Recomendações: Nivelamento dos pisos das circulações 01, 02 e 03 com as salas 
para proporcionar a acessibilidade, abertura de alvenaria com instalação de janelas 
altas no final da circulação 01, para garantir a iluminação natural e instalação de 
corrimãos duplos na lateral e meio da escada, assegurando a segurança e 
acessibilidade, além de piso do podo-tátil no início e fim da escada. 

 
 

5.1.4 Cozinha, dependências, refeitório, cantina comercial, DML e sala de 
manutenção e depósito 

 
A cozinha e suas dependências passaram por um reparo recente para adequação às 
normas da vigilância sanitária, mas a empresa abandonou o serviço sem sua 
conclusão. A escola acabou fazendo algumas adequações por sua conta, para poder 
utilizar os espaços.  Mesmo com as adequações pela escola, alguns serviços ainda 
ficaram a concluir como a instalação de uma pia para lavagem das mãos, instalação 
de coifa com exaustão, ambas na cozinha (Foto 13 e 14), instalação de tela anti-inseto 
nas janelas da cozinha e do depósito de merenda (Foto 15), e a porta na entrada do 
banheiro das funcionárias. A salas dos freezers e geladeira está com temperatura 
elevada. A central de lixo não foi concluída e a rede de esgoto está inadequada. Falta 
a substituição de um rufo acima da copa e banheiros pois há infiltração (Foto 16). 
 
A escola possui um refeitório com capacidade para 80 alunos sentados, que pode ser 
ampliado com a troca do mobiliário, no entanto, é utilizado também como sala de 
jogos. A iluminação e as esquadrias foram substituídas pela escola. 
 
Dentro do refeitório (Foto 17 e 18), foi construída a cantina comercial, que atende as 
exigências de acessibilidade. A escola cobriu um espaço entre o bloco 01 e o muro 
de divisa com o terreno vizinho (Foto 19), para utilizar como sala de manutenção. Não 
é um espaço adequado para permanência de pessoas pois não possui forro, nem 
ventilação e iluminação natural. 
 
O depósito de material de limpeza (Foto 20) de limpeza é amplo, mas não possui 
quantidade de prateleiras adequadas para o volume de produtos armazenados. 
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Fotos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – Bloco 01  

 
 

5.1.5 Instalações sanitárias 
 

O bloco 01 possui um conjunto de instalações sanitárias de alunos masculino e 
feminino. O banheiro feminino (Foto 21) foi reformado recentemente, mas apresenta 
problema em duas torneiras de lavatórios. Já o banheiro masculino (Foto 22) e de 
acessibilidade (Foto 23) estão demolidos e não foram concluídos pela empresa 
contratada. O banheiro masculino também não possui iluminação e ventilação natural 
devido a construção irregular da sala de aula 04. A quantidade de vasos, após 
conclusão dos sanitários, será adequada, porém, a quantidade de lavatórios de mãos 
é insuficiente, pois tem que ser um lavatório para cada bacia sanitária. 
 
Existem dois conjuntos sanitários (um masculino e outro feminino) para os professores 
e administrativos do colégio, no 1º pavimento do bloco 01, próximo à sala dos 
professores. O número é insuficiente para atender esta demanda, conforme Foto 24. 
Os acabamentos estão em bom estado de conservação.  
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Fotos 21, 22, 23, 24 – Bloco 01  
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Recomendações: Há necessidade de adequação do número de lavatórios de mãos 
para atendimento da norma e conclusão dos banheiros masculino e para pessoas com 
deficiência, e nas instalações sanitárias dos professores há necessidade de ampliação 
dos conjuntos sanitários, reparos em revestimentos, manutenção de aparelhos 
sanitários, substituição das luminárias para herméticas e instalação de acessórios. 
  
 

5.1.6 Salas dos professores, sala dos pedagogos, sala de reunião de 
pedagogia 01 e 02 
 

A sala dos pedagogos (Foto 25) necessita de alteração na nas instalações elétricas e 
de lógica e sala dos professores (Foto 26) foi adaptada e as dimensões atendem a 
quantidade de funcionários, porém possua ventilador de teto. A entrada dos banheiros 
para professores foi isolada da sala dos professores, através da construção de uma 
parede estreita. O acesso se dá através do corredor (Foto 27). Todos os ambientes 
estão no 1º pavimento e não possuem acessibilidade. 
 
As salas de reuniões de pedagogia 01 e 02 foram adaptadas no final das circulações 
02 e 06, no primeiro e segundo pavimentos, não possuem acessibilidade e os 
fechamentos das paredes foram adaptados com lâminas de PVC para forro (Foto 28). 
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Fotos 25, 26, 27, 28 – Bloco 01  

 

Recomendações: Há necessidade de adequação das instalações elétricas na sala dos 
pedagogos, e substituição de ventilador de teto por ventiladores de parede na sala 
dos professores e de substituição de paredes de PVC por acabamentos mais 
adequados como dry-wall. 
 
 
5.2 .  Bloco 02  

 
O bloco 2 é interligado ao bloco 01 através de uma passarela coberta construída 

pela escola. 
 
 

5.2.1 Biblioteca, sala de reforço, secretaria, direção e arquivo 
 

Como a secretaria originalmente ocupava uma sala no 1º pavimento do bloco 01, o 
que dificultava o controle de quem acessava os espaços de utilização dos alunos, 
parte de uma sala do bloco 2 foi transformada em secretaria, que atende as dimensões 
necessárias (Foto 29), mas não possui acessibilidade. A secretaria divide espaço com 
a sala de direção (Foto 30), que também ficava no 1º pavimento do bloco 01, e agora 
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também divide espaço com o arquivo da escola. Não há guichê acessível na secretaria 
e nem acessibilidade para acesso do público externo (Foto 31). 
 
O espaço construído para ser utilizado como biblioteca, divide área com sala de 
reforço, o que torna o ambiente pequeno. Não há acessibilidade, pois a sala está em 
um nível acima do que está o bloco 01 (Foto 32). 
 
Os dois ambientes possuem piso em cerâmica e estão em bom estado de 
conservação. O bloco inteiro apresenta umidade ascendente nas paredes próximo a 
viga de baldrame (junto ao piso) (Foto 33). 
 
A falta de calçada externa ao bloco talvez seja uma das causas da infiltração 
ascendente, além da falta de impermeabilização da viga baldrame durante a 
construção (Foto 34).. 
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Fotos 29, 30, 31, 32, 33, 34 – Bloco 02  
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5.2.2 Banheiros e depósitos 
 
O bloco possui dois depósitos utilizados na secretaria e na direção (Foto 35 e 36) e a 
biblioteca possui dois banheiros, sendo que um está com as instalações hidráulicas 
comprometidas e por isso está sendo utilizado como depósito, e o outro é um banheiro 
para pessoas com deficiência que não atende a norma de acessibilidade vigente (Foto 
37 e 38).  
 
Os quatro ambientes estão com infiltração, pois eles possuem laje exposta, com 
proteção em manta impermeabilizada que provavelmente está com trincas, permitindo 
a permeabilidade.  
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Fotos 35, 36, 37, 38 – Bloco 02 

 
Recomendações: Há necessidade de adequação de adequação das instalações 
elétricas na sala dos pedagogos, e substituição de ventilador de teto por ventiladores 
de parede na sala dos professores e de substituição de paredes de PVC por 
acabamentos mais adequados como dry-wall. 
 

 
5.3  Área esportiva 

A área esportiva é composta pelas quadras coberta e descoberta. A quadra coberta 
(Foto 39 e 40) possui manifestação de pombos e por isso a escola executou o 
fechamento das treliças metálicas com chapa para impedir o alojamento e criação de 
ninhos por elas. O acesso é feito apenas por escada, possui diversas telhas furadas 
e só possui uma tabela de basquete, o que impede a prática esportiva. A pintura do 
piso está desgastada. A arquibancada fica na parte descoberta. O piso da quadra 
descoberta (Foto 41) possui trincas, tampa de caixa de passagem e a pintura está 
desgastada. 
 
Os alambrados no fundo das duas quadras (Foto 42) apresentam diversos pontos de 
ferrugem e as telas estão danificadas.  
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Fotos 39, 40, 41, 42 – quadra coberta e descoberta 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

Recomendações: fechamento da quadra coberta com alambrado para evitar o máximo 
a entrada de pombos na quadra, execução da arquibancada dentro da quadra (espaço 
coberto), instalação de mais tabela de basquete e reparos nos demais equipamentos 
de esportes, manutenção programada na pintura da estrutura metálica, reparos nos 
alambrados atrás das duas quadras, reparos no piso de concreto da quadra 
descoberta, com execução de novo piso em concreto usinado, pintura do piso das 
duas quadras e instalação de tela na parte de cima da quadra descoberta para evitar 
que a bola caia na rua. 

 

5.4 .  Ambientes externos 

5.4.1 Pátios, passarelas cobertas 01 e 02 e bicicletário 

O colégio conta uma passarela coberta 02 na entrada dos alunos nas rua Salim Tacla 
(Foto 43 e 44) até o bloco 01 (Foto 45) e a entrada de serviço à rua Goiania (Foto 47), 
que foi construído recentemento pela escola sem autorização prévia do setor de 
engenharia do Fundepar. Existe outra passarela coberta 01 (Foto 50 e 51)  que 
também foi contruída pela escola, por direções passadas, que liga o bloco 01 ao 02. 
Não há acessibilidade entre a entrada do colégio e nem entre blocos. 

Existem um pátio descoberto com mesinhas de concreto ao lado do bloco 01 (Foto 
46). O colégio conta com um bicibletário descoberto (Foto 48). 
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Fotos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 , 51 – passarelas, pátio  descoberto 
 
Recomendações: executar reparos e adequações de acessibilidade da entrada dos 
alunos até o bloco 02, passando pelo bloco 01, regularização das passarelas, 
instalação de corrimãos nas escadas existentes.  

 

5.4.2 Estacionamento, casa do permissionário e terreno vazio 
 
O estacionamento (Foto 52), com capacidade para 11 veículos, não possui 
revestimento e, segundo a direção, não atende a demanda da escola. A casa do 
permissionário precisa de uma reforma geral (Foto 53 e 54).   

A escola possui uma área sem uso com acesso pelas ruas Roraima, Salim Tacla e 
Goiania, que possui desnível em relação aos níveis da quadra. 
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Fotos 57, 58, 59 e 60 – áreas externas, estacionamento e casa do permissionário 
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Recomendações: retirar o estacionamento do local atual, e manter apenas vagas 
prioritárias para idosos e pessoas com deficiência e de carga e descarga e levar para 
o espaço que não está em uso ao lado da casa do permissionário e quadra coberta e 
reparo total na casa do permissionário, com eliminação das ampliações irregulares 
executadas por algum morador da casa.      

 

5.5 .  Telhado e beirais 

Os telhados do bloco 1 na parte dos fundos está em péssimo estado de conservação 
e recebem manutenção pontual quando necessário, mas o telhado precisa de 
substituição urgente, pois apresenta diversos pontos de infiltração (Foto 61). A parte 
da frente do bloco 01 foi substituída na penúltima obra que o colégio recebeu e 
apresenta boas condições (Foto 62, 63, 64). Esse bloco não possui beiral.  

A cobertura do bloco 02 é de telha cerâmica francesa e nunca teve sofreu reforma 
(Foto 65). 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.  
O beiral é em madeira e necessita de manutenção programada (Foto 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 61, 62, 63, 64, 65, 66 – coberturas e beirais 
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Recomendações: substituição de todo o telhado da ala dos fundos do bloco 01, 
substituição total da cobertura e beirais do bloco 02, de forma preventiva, pois já se 
passaram 20 anos de uso. 

 

5.6 .  Calçadas e muros externos 

O fechamento frontal, lateral e dos fundos (Foto 67, 68) do colégio é feito por um muro 
alto em alvenaria e está em bom estado de conservação, mas possui algumas trincas 
no acabamento e a pintura está antiga. O fechamento acima do muro é feito com 
alambrado (Foto 69, 70) e este apresenta muitos pontos de ferrugem e tubos torcidos. 
A calçada da testada do colégio (Foto 71, 72) necessita de manutenção e não 
atendeaos critérios de acessibilidade.  
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 Figuras 67, 68, 69, 70, 71, 72 – fechamentos e calçadas 
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Recomendações: realizar a manutenção do fechamento no emboço dos muros, 
pintura total dos muros e recuperação ou substituição dos alambrados. Nas calçadas, 
realizar as adequações de acessibilidade da calçada frontal em conformidade com as 
recomendações do município.   

 
 
6. INFRAESTRUTURA 

 

O Colégio Estadual Natália Reginato 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 do bloco 02 são de madeira e o bloco 
01 não possui beiral. A quadra de esportes coberta apresenta pilares em concreto 
armado, estrutura metálica da cobertura com telhas metálicas e de policarbonato 
onduladas. As passarelas que conectam os blocos são em estrutura de madeira com 
colunas de concreto armado 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, mas 
não possuem acessibilidade. 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. Praticamente todo o 
prédio carece de pintura, tanto interna como externa. 
 
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 73). A entrada de energia (Foto 74) é de 200 A e 
trifásica. Atende a demanda no seu limite. Na última obra de serviço de engenharia, 
que a empresa abandonou sem a conclusão, estava prevista a substituição total das 
instalações no bloco 01. Essa substituição ocorreu, mas alguns serviços não ficaram 
a contentos do previsto inicialmente pelo engenheiro orçamentista (Foto 75 e 76). 
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Fotos 73, 74, 75, 76 – disjuntor da entrada de energia e quadro de distribuição de energia 
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6.2 Iluminação 

As luminárias estão em bom estado de conservação, são do tipo LED, mas em 
algumas salas possuem oscilações na rede elétrica. 
 
 
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 em 
diversos ambientes.   
 
 
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 15.000 litros em concreto armado e mais caixas d’água  no bloco 
02 mas não foi identificada a capacidade. O colégio é atendido por rede de esgoto, 
mas não está ligada na rede, inclusive recebeu notificação da Sanepar para 
adequações internas de caixas de passagem e caixa de gordura. 
 
 
6.6  Prevenção de Incêndio e Pânico  

Foram identificados elementos de prevenção de incêndio e pânico, como hidrantes, 
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. Os hidrantes não estão em funcionamento, 
segundo a escola, e faltam aquisição de alguns acessórios de ligação da mangueira 
de incêndio e manutenção das mesmas e das próprias caixas. 
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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 
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Curitiba, 10 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

SSA PARANAEDUCAÇÃO 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL ANITA CANET 

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 Gian Carlos Manosso – CREA 164159/D-PR  
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1. INTRODUÇÃO 

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

no Colégio Estadual Anita Canet, localizado no município de Fazenda Rio Grande-PR, 

que ocorreu no dia 07/10/2022 e apresentar sugestões de adequações que visem 

melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Anita Canet 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Av. Islândia, 1056 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR, 83823- 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 6.120,17 m² 

Área total construída: 2183,74 m² 

 
 
  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual Santos Dumont 

 

Inscrição imobiliária: 012.027.0324 

 

• Zoneamento: ZR-1 – Zona Residencial 1 

• Coeficiente de aproveitamento: 1 

• Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

• Taxa de Ocupação Realizada: 35,68% 

• Taxa de Permeabilidade Mínima: 25% 

• Taxa de Permeabilidade Existente: 12,91%, não atende a guia amarela. 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

  

Imagem 01 – Implantação  
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BLOCO 01 

1 DEPÓSITO DE MATERIAIS 15,32 m² 

2 I.S MASCULINO 18,30 m² 

3 SANIT. FUNCIONÁRIOS 4,34 m² 

4 REFEITÓRIO/ACESSO 92,58 m² 

5 ÁREA DE SERVIÇO 5,33 m² 

6 DEPÓSITO DE MERENDA 8,86 m² 

7 COZINHA 24,50 m² 

8 SANIT. PROF. MASC. 1,69 m² 

9 SANIT. PROF. FEM. 3,54 m² 

10 SALA DOS PROFESSORES 18,34 m² 

11 EQUIPE PEDAGÓGICA  11,66 m² 

12 SECRETÁRIA 26,75 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas Bloco 01 

 
 

  

Imagem 02 – Planta baixa Bloco 01  
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BLOCO 02 

1 SALA DE AULA 49,41 m² 

2 SALA DE AULA 48,91 m² 

3 SALA DE AULA 49,05 m² 

4 SALA DE AULA 48,62 m² 

5 SALA DE AULA 47,88 m² 

6 SALA DE AULA 49,70 m² 

7 LAB. INFORMÁTICA 47,53 

8 ARQUIVO 9,65 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02 

 

  

Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02 
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BLOCO 03 

1 DEPÓSITO DE MERENDA 13,15 m² 

2 LAB. CIÊNCIAS 64,40 m² 

3 ARQUIVO 12,16 m² 

4 I.S FEMININA 18,30 m² 

5 I.S PCD 3,98 m² 

6 SALA DE AULA 48,92 m² 

7 SALA DE AULA 48,70 

Tabela 03 – Ambientes e áreas bloco 03 

 

  

Imagem 04 – Planta baixa Bloco 03  
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BLOCO 04 

1 SALA DE AULA 49,41 m² 

2 SALA DE AULA 48,37 m² 

3 SALA DE AULA 48,80 m² 

Tabela 04 – Ambientes e áreas bloco 04 

 

  

Imagem 05 – Planta baixa Bloco 04  

 

BLOCO 05 

1 SALA DE AULA 46,38 m² 

2 SALA DE AULA 46,58 m² 

Tabela 05 – Ambientes e áreas bloco 05 

 

  

Imagem 06 – Planta baixa Bloco 05  
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BLOCO 06 

1 SALA DE APOIO 38,85 m² 

2 BIBLIOTECA 64,37 m² 

Tabela 06 – Ambientes e áreas bloco 06 

 

  

Imagem 07 – Planta baixa Bloco 06  
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OUTROS 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 710,40 m² 

CASA DO PERMISSIONÁRIO 60,99 m² 

Tabela 07 – Demais ambientes e áreas 

 

4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: Depósito de materiais, I.S masculina, I.S funcionários, refeitório/ acesso, 

área de serviço, depósito de merenda, cozinha, I.S Prof. Masculina, I.S Prof. Feminina, 

sala dos professores, equipe pedagógica, secretária;  

Bloco 02: Seis salas de aula, laboratório de informática, arquivo; 

Bloco 03: Depósito de merenda, lab. ciências, arquivo, I.S feminina, I.S PCD, duas 

salas de aula; 

Bloco 04: Três salas de aula; 

Bloco 05: Duas salas de aula. 

Bloco 06: Sala de apoio e Biblioteca. 

Outros: Quadra coberta, casa do permissionário. 

 

4.2.  Áreas de expansão 

O colégio conta com 2 áreas de expansão AE01 e AE02 a primeira entre o bloco 04 e 

bloco 02, com aproximadamente 134,00 m² e a segunda ao lado da quadra coberta 

com aproximadamente 518,00 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 concentra as atividades administrativas, a cozinha, depósitos de materiais e 

merenda, refeitório e sanitários masculino dos alunos, professores e funcionários.  

A sala dos professores, da equipe pedagógica e secretária fazem parte da área 

administrativa do bloco. As salas possuem piso, forro e portas de madeira em bom 

estado de conservação necessitando de pintura do forro, paredes em alvenaria 

pintada, em bom estado, e esquadrias das janelas metálicas em bom estado de 

conservação e funcionamento. Todas as salas possuem boa ventilação e iluminação 

natural, já a iluminação artificial necessita ser melhorada pois as lâmpadas utilizadas 

atualmente, lâmpadas bulbo em LED, não geram a luminosidade adequada a esses 

ambientes. 

 

  
Fotos 01 e 02: Sala dos professores 
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Fotos 03 e 04: Secretária e equipe pedagógica 

 

Sugestão de melhoria: A atual sala destinada aos professores não possui espaço 

adequado e suficiente ao número de professores do estabelecimento de ensino, logo 

necessita ser ampliada. Uma sugestão seria relocar a cozinha, cantina e deposito de 

merenda no espaço destinado a uma futura ampliação, AE01 entre os blocos 04 e 02, 

e utilizar o espaço ocupado por esses ambientes para locar as salas administrativas, 

depósitos e arquivos.     

O bloco possui 4 sanitários sendo dois destinados aos professores, um aos 

funcionários e outro masculino aos alunos. A sala dos professores possui dois 

sanitários destinados a eles, sendo um masculino, com um jogo de pia e bacia 

sanitárias e outro feminino, com pia, chuveiro e bacia sanitária, ambos com todos os 

acabamentos e peças sanitárias em ótimo estado de conservação e uso.  

   
Fotos 05, 06 e 07: Sanitários dos professores 
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O sanitário dos funcionários composto por uma pia e uma bacia sanitária possui piso 

em granitina e cimento, devido a reparos sofridos ao longo do tempo, paredes em 

alvenaria pintada em péssimas condições e forro em madeira em boas condições. O 

ambiente atende a demanda.   
   

   
Fotos 08 e 09: Sanitário dos funcionários 

 

Sugestão de melhoria: O sanitário destinado aos funcionários necessita de uma 

reforma geral para dar mais conforto aos usuários. Precisa de cerâmica no piso e na 

parede até meia altura no mínimo, pintura interna das paredes e forro e instalação dos 

acessórios para papel higiênico, sabonete e papel toalha.  

 

O sanitário masculino destinado aos alunos não possui espaço adequado e não 

atende à demanda do estabelecimento de ensino. O ambiente conta com 4 cabines 

com bacia sanitária, mictório coletivo em inox, lavatórios externos, portas e forro de 

madeira e piso e parede com revestimento cerâmico, além de um espaço interno 

destinado a pessoas com deficiência o qual está totalmente irregular ao que 

estabelece a norma NBR 9050 vigente.  
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Fotos 10, 11 e 12: Sanitário masculino dos alunos 

 

Sugestão de melhoria: O sanitário masculino destinado aos alunos necessita de uma 

ampliação e reforma geral, pois o espaço atual não atende à demanda. É necessário 

ampliar o número de bacias sanitárias, substituir o mictório coletivo por mictórios 

individuais com divisórias, instalar bancadas com pia em número igual aos de bacia 

sanitária, ampliar, adequar, dar acesso externo ao espaço destinado a cabine para 

pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e melhorar a iluminação 

artificial. Além das melhorias, as portas e fechaduras das cabines necessitam de 

reparos ou substituição. Ao lado do sanitário existe um depósito que poderia ser 

relocado e dar espaço para a futura ampliação. Demais sanitários do bloco atendem 

à demanda e estão em bom estado de conservação.     

 

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 

conta apenas com bancada em granito e três pias rasas que são utilizadas tanto para 

a manipulação dos alimentos como para lavagem das louças. Não há coifa para ajudar 

na exaustão e controle de temperatura, a ventilação apesar de ser cruzada é ruim 

sendo que algumas janelas não abrem e não possuem telas, além disso o ambiente 

e apresenta baixos níveis de luminância. O colégio recebeu recentemente duas 

bancadas moveis em inox que não podem ser utilizadas na cozinha por não ter espaço 

para as acomodar. Tanto o piso, paredes e forro da cozinha quanto do depósito de 

merenda, anexo a cozinha, encontram-se em bom estado de conservação. Há uma 

central de gás com capacidade para dois cilindros P-45 em local inapropriado, assim 

como a sinalização. 
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Fotos 13, 14 e 15: Cozinha 

 

Sugestão de melhoria: Como a cozinha necessita ser ampliada e o colégio não possui 

local apropriado para o refeitório a melhor solução é construí-los no local destinado a 

futura ampliação, no pátio descoberto, nos padrões da FUNDEPAR dimensionado a 

demanda da instituição de ensino. A central de gás está irregular e em local 

inapropriado e deve ser relocada para local apropriado seguindo as normas 

pertinentes, de preferencia próximo a cozinha.  

 

O refeitório está sendo adaptado em um local coberto e próximo a cozinha, não possui 

mesas e cadeiras em quantidade suficiente para atender a demanda. O espaço 

utilizado pelo refeitório divide o espaço com o acesso dos alunos.   

    
Fotos 16 e 17: Refeitório 

 

Sugestão de melhoria: Mudar a cozinha e refeitório para o espaço destinado a uma 

futura ampliação com espaço adequado a demanda do colégio. 
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5.2 Bloco 02 

O bloco é composto por 6 salas de aula, laboratório de informática e uma sala de 

arquivos. 

As salas possuem piso em madeira ou cerâmica, estando o de madeira em boas 

condições e o cerâmico necessitando de reparos pontuais, forro em PVC precisando 

de reparos, paredes em alvenaria com pintura em péssimas condições. As salas 

possuem ventilação cruzada e esquadrias metálicas das janelas estão em boas 

condições, mas algumas portas em madeira necessitam de reparos e/ou substituição 

dos batentes e folhas. A iluminação artificial atual é em lâmpadas tipo bulbo de LED 

que não são adequadas para o ambiente. 

 

    
Fotos 18, 19 e 20: Salas de aula do bloco 02. 

 

Sugestão de melhoria: Instalar quadro escolar em uma das salas que foi adaptada no 

local onde antigamente era a biblioteca do colégio. As seis salas de aula necessitam 

de pintura geral interna, revisão de todo o forro em PVC que se encontra embaulado 

e substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas em barra de LED que são mais 

potentes.   

O laboratório de informática possui piso em madeira em boas condições, forro em 

PVC necessitando de reparos e paredes em alvenaria pintada em boas condições. O 

ambiente não conta com ventilação cruzada. As instalações elétricas necessitam de 

revisão, pois estão passando expostas pelo piso ou estão fora das calhas podendo 

gerar risco aos usuários. As instalações de lógica estão funcionando segundo 
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informação do diretor Daniel. A iluminação artificial atual é em lâmpadas tipo bulbo de 

LED que não são adequadas para o ambiente.  

    
Fotos 21, 22 e 23: Laboratório de informática. 

 

Sugestão de melhoria: O laboratório necessita de uma revisão das instalações 

elétricas para que seja dado um caminho adequado a passagem das fiações e a 

substituição das luminárias por barras em LED mais potentes.  

A sala de arquivo está anexada a secretária e possui piso cimentado e forro em PVC 

em boas condições.   

    
Fotos 24 e 25: Sala de arquivo. 

 

Sugestão de melhoria: Não há melhorias necessárias a este ambiente.  
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5.3  Bloco 03 

O bloco é composto por duas salas de aula, laboratório de ciências, sanitário feminino, 

sanitário PCD, arquivo e depósito de merenda. 

As salas possuem piso em madeira, em boas condições, forro em PVC precisando de 

reparos pontuais, paredes em alvenaria com pintura em péssimas condições. As salas 

possuem ventilação cruzada e esquadrias metálicas das janelas estão em boas 

condições, portas em madeira necessitando de pintura. A iluminação artificial atual é 

em lâmpadas tipo bulbo de LED que não são adequadas para o ambiente. As rampas 

no acesso as salas necessitam de adequação, pois não atendem a norma de 

acessibilidade NBR 9050 vigente. 

   
Fotos 26, 27 e 28: Salas de aula do bloco 03. 

 

Sugestão de melhoria: As duas salas de aula necessitam de pintura geral interna, 

revisão de todo o forro em PVC e substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas em 

barra de LED que são mais potentes. A fiação elétrica necessita de revisão, pois em 

alguns pontos a fiação está exposta. Para regularizar o acesso as salas o piso do 

corredor deverá ser elevado retirando o desnível no acesso as duas salas de aula. 

As dimensões do laboratório de ciências sofreram alterações desde seu projeto base, 

hoje o laboratório foi estendido e ocupa mais uma sala, mas também cedeu espaço 

para o depósito de merenda. O laboratório possui piso cerâmico em bom estado, forro 

em PVC, necessitando de revisão, e metade das paredes possuem cerâmica até meia 

altura e a outra metade pintada em boas condições. O laboratório não possui 

bancadas com pia e ponto de gás, lava olhos e capela. O ambiente atualmente não 

está sendo utilizado como laboratório. Existe um desnível de aproximadamente 15,0 
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centímetros no acesso ao ambiente que não atende a norma de acessibilidade 

vigente.  

    
Fotos 29, 30 e 31: Laboratório de ciências. 

 

Sugestão de melhoria: O laboratório de ciências necessita de uma reforma geral para 

se adequar ao padrão da Fundepar, inserindo as bancadas com cubas e ponto de 

gás, além dos demais equipamentos necessários ao funcionamento do laboratório. 

Para o acesso será necessário construir, no corredor, piso inclinado para torná-lo 

acessível. 

O sanitário feminino não possui 7 cabines sanitárias com as bacias sanitárias em bom 

estado de conservação e funcionamento, 3 pias funcionando, cerâmica no piso e 

paredes em bom estado, forro em PVC em bom estado. O ambiente não atende a 

demanda do colégio na quantidade de pias que deve ser a mesma quantia de bacias 

sanitárias. As portas e fechaduras necessitam de reparos pontuais, mas de forma 

geral estão em bom estado.     
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Fotos 32, 33 e 34: Sanitário feminino. 

 

Sugestão de melhoria: O sanitário necessita de um número maior de pias para que 

fique com o mesmo número de bacias sanitárias, para que seja possível adequar o 

sanitário será preciso amplia-lo e para isso o sanitário PCD ao lado poderia ser 

utilizado sendo que já existe um banheiro acessível ao lado do sanitário masculino e 

o mesmo atenderia a demanda do colégio após ser reformado e adequado. 

  

Ao lado do sanitário masculino encontra-se o PCD. O ambiente possui as dimensões 

necessárias, mas não todos os acessórios que a norma NBR 9050 estabelece.  

    
Fotos 35, 36 e 37: Sanitário PCD. 
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Sugestão de melhoria: O problema desse sanitário é sua localização, pois está na 

parte mais alta do colégio e seu acesso é feito, hoje, por duas rampas com inclinações 

irregulares. Para adequar o acesso até esse sanitário teria um custo bastante elevado 

sendo a melhor opção muda-lo de local. Junto ao sanitário masculino há um espaço 

que necessita de uma pequena ampliação para se adequar as dimensões mínimas de 

um banheiro para pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção, e assim, 

atender a demanda do colégio. Todos os acessórios e aparelhos sanitários poderiam 

ser reaproveitados neste novo local.  

O depósito de merenda está ocupando uma parte do espaço que era antes do 

laboratório de ciências. Possui piso em madeira, forro em PVC e pintura nas paredes 

todos em boas condições.  

Ao lado do sanitário feminino encontra-se mais um depósito de arquivo que também 

é utilizado como sala do diretor.  

    
Fotos 38 e 39: Depósito de merenda e arquivo. 

 

Sugestão de melhoria: No depósito de merenda deveria ser instalada uma cortina para 

evitar a incidência solar direto sobre os alimentos. Já na sala do arquivo o ideal era 

retirar os utensílios do Diretor e remaneja-lo para uma sala adequada que poderia ser 

construída com a ampliação da área administrativa sobre a região que hoje é a 

cozinha, conforme apresentado no item 5.1.  
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5.4 Bloco 04 

O bloco é composto por três salas de aula. 

As salas possuem piso em madeira, em bom estado, forro em PVC em péssimas 

condições necessitando ser substituído, paredes em alvenaria com pintura em 

péssimas condições. As salas possuem ventilação cruzada e esquadrias metálicas 

das janelas estão em boas condições. A iluminação artificial atual é em lâmpadas tipo 

bulbo de LED que não são adequadas para o ambiente. O acesso a essas salas é 

feito por escadas e rampas, as quais possuem inclinação e dimensões inapropriadas. 

    
Fotos 40, 41 e 42: Sanitário PCD. 

 

Sugestão de melhoria: As três salas de aula necessitam de pintura geral interna, 

substituição de todo o forro em PVC que se encontra bem deteriorado e substituição 

das lâmpadas atuais por lâmpadas em barra de LED que são mais potentes. Além 

das melhorias listadas o acesso a essas salas deverá ser adequado regularizando ou 

removendo as rampas existentes. 

 

5.5  Bloco 05 

O bloco é composto por duas salas de aula e possuem piso em cimento alisado em 

bom estado, forro em PVC precisando de reparos, paredes em alvenaria com pintura 

em boas condições. As salas possuem ventilação cruzada e esquadrias metálicas das 

janelas estão em boas condições, assim como as portas em. A iluminação artificial 

atual é em lâmpadas tipo bulbo de LED que não são adequadas para o ambiente. O 
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acesso as salas possuem uma pequena que não atende a norma de acessibilidade 

NBR 9050.  

    
Fotos 43 e 44: Salas de aula bloco 5. 

 

Sugestão de melhoria: As salas de aula necessitam de revisão de todo o forro em 

PVC que se encontra embaulado, substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas em 

barra de LED que são mais potentes e para desfazer o desnível no acesso as salas o 

piso em cimento do corredor poderia ser elevado. 

 

5.6 Bloco 06 

O bloco é composto por duas salas sendo uma delas de apoio e a outra a biblioteca. 

O espaço foi construído recentemente e não conta no projeto original do colégio.  

    
Foto 45: Salas do bloco 06. 
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A sala de apoio e a biblioteca possuem piso cerâmico, forro em PVC e paredes de 

alvenaria pintadas estando todos os acabamentos em boas condições. As esquadrias 

são metálicas e estão em ótimas condições. Apenas a biblioteca possui ventilação 

cruzada. A iluminação atual é em lâmpadas tipo bulbo em LED.  

 

    
Fotos 46 e 47: Sala de apoio. 

 

    
Fotos 48 e 49: Biblioteca. 

 

Sugestão de melhoria: Não há melhorias para estes ambientes. 
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5.7  Quadras poliesportivas 

O estabelecimento de ensino conta com duas quadras poliesportivas sendo uma 

coberta e outra descoberta.  

A quadra coberta sofreu uma reforma recente e está em ótimas condições de uso 

necessitando apenas de reparos nas tabelas de basquete que foram reutilizadas 

nessa última reforma. A iluminação é feita em painéis de LED que segundo o diretor 

Daniel não são suficientes para o local. As telhas translucidas foram substituídas por 

telhas metálicas comuns brancas. A cobertura não apresenta avarias na estrutura e 

nas telhas visíveis. O cercamento é feito por alambrado em boas condições.  A quadra 

não conta com sistema de proteção atmosférica. 

    
Fotos 50, 51 e 52: Quadra coberta. 

 

Sugestão de melhoria: Substituir os painéis em LED por outros mais potentes. 
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A quadra descoberta possui piso em concreto em boas condições necessitando, 

apenas, refazer as demarcações no piso das traves de futsal. Há iluminação externa 

em LED. A quadra não possui nenhum tipo de cercamento e fica bem próxima as salas 

de aula. 

    
Fotos 53, 54 e 55: Quadra descoberta. 

 

Sugestão de melhoria: Remarcar as linhas da quadra com pintura acrílica e cercar a 

quadra com alambrado. 

 

5.8  Áreas externas  

As calçadas internas estão em boas condições e dão acessibilidade a maioria dos 
locais do colégio necessitando de regularizar o acesso ao laboratório de ciencias e a 
escada e rampa a quadra poliesportiva coberta. 
 
A escada de acesso a quadra poliesportiva coberta foi isolada sendo que o acesso a 
mesma esta sendo feita exclusivamente pela rampa ao lado. A escada necessita de 
corrimão duplo central e nas laterais, guarda-corpo em parte da escada e refazer o 
acesso a mesma retirando a parede que foi construída. Já a rampa necessita de 
guarda-corpo e corrimão duplo, além de ter seu caminho alterado, pois o final da 
rampa não é compativel com o portão de acesso a quadra.  
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Fotos 56, 57 e 58: Escada e rampa de acesso a quadra coberta 

 

 

Sugestão de melhoria: Refazer o caminho da rampa de acesso a quadra combinado 

com o portão de acesso a quadra. Retirar o muro que isola a escada e adequá-la as 

normas de acessibilidade com a construção de guarda-corpo e corrimãos.  

 

Localizado ao lado do Bloco 03, o estacionamento conta com vaga para 6 veículos. 
 

    
Fotos 59 e 60: Estacionamento. 

 
Sugestão de melhorias: Não há sugestões para esse espaço, visto que não há 
necessidade de o programa do colégio comportar estacionamento. 
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5.9 Telhado e beirais 

 

Praticamente toda a cobertura do colégio é de telhas de fibrocimento, com exceção 
das telhas do bloco 06 que são de cerâmica. Segundo relato do diretor todos os blocos 
apresentam pontos de goteiras por telhas danificadas ou mal colocadas.  
  

    
Foto 61: Coberturas. 

 
Sugestão de melhoria: É necessário revisar e substituir as telhas danificadas e 
reposicionar as mal colocadas. 
 
Os beirais são em madeira e em todos os blocos apresentam pontos danificados.  
 

    
Fotos 62 e 63: Beirais. 

 
Sugestão de melhoria: Substituir os pontos danificados. 
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5.10 Calçadas externas e muros 

Os passeios externos estão em boas condições, mas não existe piso podo-tátil em 

nenhum trecho do passeio. Os muros também estão em boas condições, com exceção 

do muro dos fundos do terreno próximo a quadra coberta que apresenta 

desalinhamento. Em obra recentemente realizada, a drenagem do muro e do terreno 

próximo ao muro foram refeitos e segundo o diretor o muro não teve mais alteração 

em seu desalinhamento. 

 

    
Fotos 64, 65 e 66: Passeios. 

 

    
Fotos 67: Muro dos fundos. 

 

 
Sugestão de melhoria: Não há melhorias para estes locais. 
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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, sem laje apenas fechamento em forro de PVC ou madeira, 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 mais áreas cobertas e 
fechadas para proporcional maior conforto térmico, adequação de iluminação e 
ventilação natural, conforme já apontados anteriormente, atendimento da 
acessibilidade e melhora nos deslocamentos entre blocos e pátios: 

 

6.1 Instalações Elétricas 

Foi feita a troca do padrão de energia do colégio em 2019 para 200 A. 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. 
 
O padrão de entrada de energia é de 75 A. Foi perguntado ao diretor se o colégio 
sofria com algum tipo de queda de energia e o mesmo disse não ter esse problema. 
Os quadros de distribuição estão locados dentro da secretária. É necessário verificar 
se a rede atende à demanda atual e se está de acordo com as recomendações da 
NBR 5410/2005.  
 
 
6.2 Iluminação 

Toda a iluminação do colégio e em LED, as luminárias dos ambientes internos são em 
lâmpadas tipo bulbo sendo necessário serem substituídas por barras em LED que 
possuem maior potência.  
 
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 não existe sistema SPDA. 
 
 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 
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O colégio possui ligação da rede de esgoto e pluvial interna do colégio na rede pública 
de coleta da Sanepar.  
  
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

Há necessidade de adequações para atender as exigências dos Bombeiros quanto as 
sinalizações de emergência, extintores e rotas de fuga que não foram encontrados no 
colégio. 
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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 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 

 

 

 

Fundepar, 10 de outubro de 2022 
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1 INTRODUÇÃO 

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

no Colégio Estadual Helena Kolody, localizado no município de Colombo-PR, que 

ocorreu no dia 08/10/2022 e apresentar sugestões de adequações que visem 

melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
Figura 1 - Fachada do Colégio Estadual Helena Kolody 

2 FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Rua Maria Izabel Tosin 181, Jardim Monza, Colombo-PR 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 4.539,20 m² 

Área total construída: 1.890,00 m² 

Número de matrículas: 1.131 
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3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 
Figura 2 - Dimensões do terreno do Colégio Estadual Helena Kolody 

 

Indicação Imobiliária: 02.05.023.0379.001 

Zoneamento: ZUD3 – Zona de Uso Diversificado 3 

Coeficiente de aproveitamento máximo: 1,00 

Coeficiente de aproveitamento Realizado: 0,30 

Taxa de Ocupação Máxima: 50% 

Taxa de Ocupação Realizada: 24,53% 

Taxa de Permeabilidade Mínima: 25,00% 

Taxa de Permeabilidade Existente: 57,36% (2.603,88 m²)  
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4 IMPLANTAÇÃO 

 

 
Figura 3 – Implantação arquitetônica 
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Figura 4 – Planta Blocos 01 e 02 – Térreo 
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Tabela 1 – Ambientes e áreas Bloco 01 - térreo 

BLOCOS 01 - TÉRREO 

1 SALA DE AULA 49,63 m² 

2 BANHEIRO MASCULINO 29,72 m² 

3 BANHEIRO FEMININO 29,14 m² 

4 DEPÓSITO 13,20 m² 

5 REFEITÓRIO 168,1 m² 

6 GRÊMIO 5,40 m² 

7 CANTINA 19,93 m² 

8 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1 22,00 m² 

9 RÁDIO ESCOLA  12,92 m² 

10 DEPÓSITO DE PANELAS 6,07 m² 

11 ÁREA DE SERVIÇO 6,02 m² 

12 COZINHA 24,64 m² 

13 DEPÓSITO DE MERENDA 13,45 m² 

14 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS 26,79 m² 

15 PÁTIO COBERTO 32,75 m² 

16 SALA DE RECURSO 49,60 m² 

17 DEPÓSITO 6,74 m² 

18 SALA FUNCIONÁRIOS 11,30 m² 

19 SALA PEDAGOGIA 7,30 m² 

20 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 49,56 m² 

21 DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA 3,20 m² 
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Tabela 2 – Ambientes e áreas Bloco 02 - térreo 

BLOCO 02 - TÉRREO 

22 JARDIM / PÁTIO COBERTO 103,85 m² 

23 RECEPÇÃO 16,60 m² 

24 SECRETARIA 56,98 m² 

25 ENTREGA DO LEITE 8,40 m² 

26 DEPÓSITO MATERIAL ESCOLAR 8,70 m² 

27 ARQUIVO MORTO (SÓTÃO) 17,20 m² 

28 BIBLIOTECA 74,44 m² 
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Figura 5 – Planta Bloco 01 - 2° pavimento 
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Tabela 3 – Ambientes e áreas Bloco 01 – 2° pavimento 

BLOCO 02 – 2° PAVIMENTO 

1 SALA DE AULA 49,56 m² 

2 PEDAGOGIA 11,03 m² 

3 SALA DIRETORIA 18,95 m² 

4 SALA COORDENAÇÃO 10,32 m² 

5 AUDITÓRIO 92,91 m² 

6 MECANOGRAFIA / RH 22,20 m² 

7 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 52,02 m² 

8 SALA DOS PROFESSORES 33,42 m² 

9 SALA HORA ATIVIDADE 29,72 m² 
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Figura 6 – Planta Bloco 01 – 3° pavimento 
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Tabela 4 – Ambientes e áreas Bloco 01 - 3° pavimento 

BLOCO 02 – 3° PAVIMENTO 

1 SALA DE AULA 49,56 m² 

2 SALA DE AULA MULTIMÍDIA 49,56 m² 

3 ATENDIMENTO ALUNOS 7,70 m² 

4 SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 7,70 m² 

5 DEPÓSITO / OFICINA (SÓTÃO) 126,10 m² 

 

Tabela 5 – Outras áreas 

OUTRAS ÁREAS 

1 QUADRA DESCOBERTA 532,40 m² 

2 QUADRA DE VÔLEI (SEM PAVIMENTAÇÃO) 170,25 m² 

3 ESTACIONAMENTO 707,50 m² 

4 CASA DO PERMISSIONÁRIO 50,71 m² 

5 HORTA / COMPOSTAGEM 185,60 m² 

6 JARDIM / SALA AMBIENTE 388,14 m² 

 

4.1 Programa arquitetônico 

Bloco 01 - Térreo: 05 salas de aula, laboratório de biologia, instalações sanitárias de 

alunos feminino e masculino, depósitos, pátio coberto, grêmio estudantil, rádio escola, 

cantina, depósito de merenda, depósito de panelas, cozinha, área de serviço, 

refeitório, laboratório de informática, refeitório de funcionários, sala de recurso, sala 

dos funcionários, sala de pedagogia 

Bloco 02 - Térreo: recepção, secretaria, entrega do leite, depósito de material escolar, 

arquivo morto e biblioteca 

Bloco 01 - 2° pavimento: 06 salas de aula, pedagogia, sala da diretoria, sala da 

coordenação, auditório, mecanografia / RH, sala de estudo dos professores, sala dos 

professores e sala hora atividade 
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Bloco 01 – 3° pavimento: 03 salas de aula, 03 salas de aula multimídia, depósitos. 

Outros: quadra descoberta, quadra de vôlei, estacionamento 14 vagas, casa do 

permissionário, horta / compostagem, jardim / sala ambiente. 

4.2 Áreas de expansão 

A Figura 7 ilustra uma possível área de expansão ao lado do bloco 01 com 

aproximadamente 265,00 m². Para tal seria necessário relocar as quadras 

descobertas. Já existe um projeto de expansão que prevê a construção de 02 salas 

de aula onde hoje se localizam a horta e o jardim; mas como esta área está cheia de 

plantas e árvores, sugere-se esta localização onde hoje está a quadra descoberta. Na 

área ao redor da quadra descoberta e da casa do caseiro há apenas terra e grama. 
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Figura 7 – área de expansão 
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Figura 8 – Área de expansão sugerida 

 

 
Figura 9 – entorno da quadra descoberta 

 

 
Figura 10 – local do projeto de expansão existente 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Nesta seção são apresentadas as fotos dos principais ambientes do colégio, descrição 

da situação atual e propostas para melhorias para os blocos. 

 

5.1 Bloco 01 - Térreo 

No térreo do Bloco 01 há salas de aula, instalações sanitárias de alunos, laboratório 

de biologia e informática, refeitório/pátio coberto, cozinha e demais dependências. 

Alguns usos do térreo do Bloco 01 foram alterados em relação ao projeto original. O 

laboratório de informática foi dividido e hoje comporta a sala de funcionários e a sala 

de recursos. O depósito de materiais ao lado da cozinha foi transformado em rádio 

escola. Os banheiros masculino e feminino de alunos foram invertidos devido a 

problemas na canalização / mau cheiro. Foram criadas cabines para PCD dentro dos 

banheiros, mas há apenas as bacias sanitárias. Não há pia, barras nem acessórios 

dentro das cabines, que não são utilizadas. Há espaços com chuveiros, mas devido a 

problemas na instalação elétrica, também não são utilizados. O chuveiro do banheiro 

feminino é utilizado como depósito de material de limpeza. 

Foram adicionados 02 espaços: o grêmio estudantil dentro do pátio coberto e um 

pequeno laboratório de informática ao lado da cantina (onde antes funcionava a sala 

de artes), a fim de possibilitar o uso pelos alunos cadeirantes, já que o laboratório de 

informática grande fica no 2° pavimento. 

Há um laboratório de biologia que está desativado há muitos anos. 

Entre os fundos dos Blocos 01 e 02 há um pequeno pátio coberto com uma 

churrasqueira e a central GLP. Há proliferação de pombos neste pátio. Há uma 

segunda área coberta entre os Blocos 01 e 02 (Ambiente 22 conforme indicado na 

Figura 4) onde há um jardim com bancos. A cobertura deste pátio foi reformada 

recentemente. Não foi executado corretamente o sistema de drenagem deste pátio e 
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do jardim, ocasionando vazamentos no lote vizinho (a edificação vizinha foi construída 

junto à divisa, utilizando o muro do colégio como parede de fundos da casa). 

A cozinha é pequena, mal iluminada e mal ventilada. 

Há diversas janelas danificadas e outras inoperáveis com os puxadores quebrados. 

  
Figura 11 – banheiro feminino Figura 12 – banheiro feminino 

 

  
Figura 13 – banheiro masculino Figura 14 – banheiro masculino 

 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

  
Figura 15 – cabine PCD banheiro feminino Figura 16 – chuveiro banheiro masculino e infiltração 

no forro 

 

  

Figura 17 – piso danificado após reparos da 
tubulação de esgoto 

Figura 18 – remendo no revestimento da circulação 
após reparos na tubulação de esgoto 
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Figura 19 – antiga sala de artes e atual 
laboratório de informática 

Figura 20 – laboratório de informática 

 

  
Figura 21 – balcão entre cozinha e refeitório Figura 22 – área de serviço 

 

  
Figura 23 – refeitório / pátio coberto Figura 24 – refeitório / pátio coberto 
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Figura 25 – cozinha Figura 26 – cozinha 

 

Figura 27 – depósito de merenda Figura 28 – depósito de panelas 

 

Figura 29 – refeitório de funcionários. Elemento 
vazado na parede ao fundo – única ventilação da 
sala de funcionários (Figura 40) 

Figura 30 – cozinha 
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Figura 31 – sala de aula Figura 32 – quadro negro danificado 

 

Figura 33 – laboratório de biologia Figura 34 – laboratório de biologia 
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Figura 35 – laboratório de biologia (puxador 
quebrado) 

Figura 36 – laboratório de biologia (puxador torto e 
enferrujado) 

 

  
Figura 37 – corredor salas de aula Figura 38 – sala de aula 
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Figura 39 – sala de recurso Figura 40 – sala de funcionários 

 

  
Figura 41 – pátio coberto entre fundos do Bloco 
02 e Bloco 01 

Figura 42 – central GLP 
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Figura 43 – pátio coberto entre fundos do Bloco 
02 e Bloco 01 

Figura 44 – jardim com pátio entre Blocos 01 e 02. 
Jardim sem drenagem. 

 

  
Figura 45 – Jardim/pátio entre Blocos 01 e 02 Figura 46 – Blocos 02 (amarelo) e 01 (azul) 

 

  
Figura 47 – entrada de energia (passarela entre 
Blocos 01 e 02) 

Figura 48 – Blocos 02 (amarelo) e 01 (azul) 
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Figura 49 –edificação vizinha que usou muro do colégio como parede e onde tem vazamento da água 

 

Sugestão de melhoria:  

• Reforma e ampliação da cozinha. Além de ser pequena, a cozinha não tem 

ventilação natural direta (a janela da cozinha abre para o refeitório de 

funcionários). A área de serviço e o depósito de panelas são muito pequenos e 

precisariam ser ampliados 

• É preciso recuperar o piso da área de passarela entre os Blocos 01 e 02, pois a 

antiga cobertura era apoiada em pilares que foram retirados, e o piso ficou 

danificado (Figura 192) 

• Troca da cobertura do pátio coberto entre os Blocos 01 e 02, que está antiga 

• Reforma dos banheiros que não atendem o número de alunos, tanto em relação 

à quantidade de cabines quanto à quantidade de lavatórios (os lavatórios foram 

retirados devido a problemas hidrossanitários e foram instaladas pias de coluna, 

e havendo apenas 01 pia em cada banheiro) 
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• Construção de banheiro acessível 

• Executar rampas, enchimentos e pisos inclinados para promover acessibilidade. 

• Revitalização de toda instalação hidráulica. Há constantes problemas de 

entupimentos e vazamentos 

• Executar drenagem de água pluvial do jardim 

• Reformar o laboratório de biologia para que o espaço possa ser utilizado 

• Recuperar piso da circulação das salas de aula que ficou danificado após obra da 

tubulação de esgoto dos banheiros 

• Mudar de local a sala de funcionários para que esta tenha iluminação e ventilação 

natural 

• Troca das esquadrias e instalação de quadros negro padrão Fundepar 

5.2 Bloco 02 - Térreo 

O Bloco 02 é onde há o acesso da comunidade. Neste bloco estão a biblioteca, 

depósito de material didático, secretaria, sala de entrega do leite e recepção. 

Foram feitas adaptações para acessibilidade, mas não estão de acordo com a NBR 

9050/2020. 

Os ambientes deste bloco têm pouca iluminação natural devido à proximidade com o 

Bloco 02, e a iluminação artificial é precária. 

O antigo depósito de material didático foi dividido em 02; na parte da frente é feita a 

entrega do leite, ficando a sala de trás com o uso original. Na sala de trás há uma 

escada improvisada de madeira que dá acesso ao sótão, que é utilizado como arquivo 

morto. Neste sótão há proliferação de pombos entre o forro e a cobertura. O material 

didático fica empilhado no chão por causa da falta de espaço. 

Não foram instalados calhas e condutores na cobertura do Bloco 02, e a água da 

chuva cai diretamente no pátio coberto no recuo frontal do lote, onde não há drenagem 

pluvial adequada, causando alagamentos. 
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Figura 50 –acesso da comunidade – Bloco 02 Figura 51 – muro rua Paulo Cheremeta 

 

  
Figura 52 –cobertura sem calha e condutores. 
Pátio sem ralos adequados. 

Figura 53 – porta da sala de entrega de leite 

 

  
Figura 54 – secretaria Figura 55 – recepção 
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Figura 56 – sala de entrega de leite Figura 57 – sala de entrega do leite 

 

  
Figura 58 – acesso à recepção e secretaria Figura 59 – sala de entrega do leite – detalhe da 

esquadria danificada e tomada irregular 

 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

  
Figura 60 – depósito de material didático Figura 61 – depósito de material didático 

 

  
Figura 62 – arquivo morto (sótão) Figura 63 – arquivo morto (sótão) 

 

  
Figura 64 – arquivo morto (sótão) Figura 65 – arquivo morto (sótão). Sujeira 

ocasionada pela presença de pombos no forro 
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Figura 66 – Biblioteca 

Sugestão de melhoria: 

• É necessário trocar toda cobertura deste bloco, fazer a remoção de todas as 

telhas e estrutura, fazer a retirada dos pombos e ninhos, fazer limpeza para 

então executar uma nova cobertura 

• Instalar condutores e calhas na cobertura do pátio de acesso da comunidade, 

bem como ralos apropriados no pátio 

• Fazer um ambiente adequado no sótão para o arquivo morto 

• Relocar o depósito de material didático para um espaço maior 

• Melhorar a ventilação e iluminação (tanto natural quanto artificial) de todos os 

ambientes 

• Executar rampas, corrimãos e guardas corpo de acordo com a norma de 

acessibilidade 

• Troca de todas as esquadrias. Muitas janelas estão inoperantes, enferrujadas 

e com os puxadores inutilizáveis 

• Pintura interna de todos os ambientes 

 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

5.3 Bloco 01 – 2° pavimento 

No 2° pavimento do Bloco 01 há 6 salas de aula. No final do corredor foi adicionada 

uma pequena sala que funciona como sala da pedagogia. Na frente da escada (em 

cima do banheiro feminino do térreo) foi construído um espaço que abriga a sala da 

diretoria (ambiente 03 da Figura 175 e que antigamente se localizava onde hoje é a 

recepção no Bloco 02) e a sala da coordenação. Neste pavimento também está 

localizado o auditório, a mecanografia, o laboratório de informática principal, a sala de 

professores e a sala hora atividade. 

Há diversos focos de infiltração, o revestimento cerâmico das paredes da circulação 

foi mal executado e está caindo, diversos puxadores das janelas basculantes estão 

inoperantes (estão quebrados, velhos, enferrujados e/ou tortos), há fiações e tomadas 

irregulares, a iluminação artificial é precária tanto nas salas quanto na circulação, há 

trincas e fissuras na estrutura, a pintura das paredes e dos bate carteira estão 

descascando, os quadros-negros não estão no padrão. Em apenas uma das salas foi 

trocado o revestimento de taco por revestimento vinílico e foram instaladas luminárias 

do tipo LED. No laboratório de informática também foram instaladas luminárias novas 

com lâmpadas LED. 

Não há acessibilidade ao 2° pavimento. Também não há banheiros para alunos. 

  
Figura 67 – escada de acesso ao 2° pavimento 
vista do térreo 

Figura 68 – escada de acesso ao 2° pavimento vista 
do 2° pavimento 
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Figura 69 – sala da coordenação Figura 70 – sala da direção 

 

  
Figura 71 – circulação salas de aula Figura 72 – circulação salas de aula 
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Figura 73 – infiltração – circulação das salas Figura 74 – degrau no acesso às salas 

 

  
Figura 75 – revestimento danificado – circulação 

das salas 
Figura 76 – infiltração 
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Figura 77 – sala de aula Figura 78 – sala com piso vinílico 

 

  
Figura 79 – sala de aula – pintura danificada Figura 80 – sala de professores 

 

  
Figura 81 – sala de informática Figura 82 – sala de informática 
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Figura 83 – sala hora atividade Figura 84 – banheiro dos professores 

 

  
Figura 85 – sala mecanografia / RH Figura 86 – sala mecanografia / RH 
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Figura 87 – auditório 

 

 
Figura 88 – auditório 
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Sugestão de melhoria: 

• Modernizar a iluminação artificial. Instalar mais luminárias com lâmpadas de 

LED nas salas e na circulação 

• Retirar todo revestimento cerâmico das paredes da circulação e executar um 

novo, com o revestimento padrão Fundepar 

• Refazer a pintura das salas 

• Descobrir a causa das patologias observadas (trincas, fissuras e infiltrações) 

para realizar a correção 

• Executar rampas, corrimãos e guardas corpo de acordo com a norma de 

acessibilidade 

• Instalar plataforma elevatória para prover acesso ao auditório e laboratório de 

informática (e o laboratório de informática no térreo poderá voltar a ser a sala 

de artes) 

• Troca de todas as esquadrias. Muitas janelas estão inoperantes, enferrujadas 

e com os puxadores inutilizáveis 

• Pintura interna de todos os ambientes 

5.4 Bloco 01 – 3° pavimento 

No 3° pavimento do Bloco 01 há 6 salas de aula, sendo 03 do tipo multimídia, que 

foram adaptadas durante a pandemia para as aulas online. As salas deste pavimento 

são as que estão em pior estado de conservação.  

A partir do depósito ao lado da escada é possível acessar o sótão que funciona como 

depósito e onde passam boa parte das fiações de elétrica e lógica. Neste depósito 

trabalhava um funcionário que hoje é falecido, e foi aberta uma janela, mas o ambiente 

é totalmente insalubre, quente, mal ventilado, cheio de entulhos, sujeira e fiações 

irregulares. 

No bloco todo há diversos focos de infiltração, há fiações e tomadas irregulares, a 

iluminação artificial é precária tanto nas salas quanto na circulação, há trincas e 
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fissuras na estrutura, o piso de taco das salas está em péssimo estado, a pintura das 

paredes e os bate carteira estão com pintura descascando, os quadros-negros não 

estão no padrão. Muitas janelas estão enferrujadas com os puxadores quebrados. Na 

circulação do 3° pavimento também há revestimento cerâmico mal executado e 

descolando. 

Não há acessibilidade ao 3° pavimento. Também não há banheiros. 

  
Figura 89 – sótão / depósito Figura 90 – sótão / depósito 

 

 
Figura 91 – bancada de trabalho do antigo funcionário 
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Figura 92 – escada vista do 3° pavimento Figura 93 – fissura 

 

  
Figura 94 – piso de taco sala de aula Figura 95 – fissura 
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Figura 96 – revestimento danificado e fissura Figura 97 – revestimento mal instalado 

 

  
Figura 98 – piso de taco sala de aula Figura 99 – acesso do sótão sem esquadria 
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Figura 100 – piso de taco sala de aula Figura 101 – atendimento alunos 

 

Sugestão de melhoria: 

• Refazer todo o piso de todas as salas 

• Modernizar a iluminação artificial. Instalar mais luminárias com lâmpadas de 

LED nas salas e na circulação 

• Retirar todo revestimento cerâmico das paredes da circulação e executar um 

novo, com o revestimento padrão Fundepar 

• Refazer a pintura das salas 

• Descobrir a causa das patologias observadas (trincas, fissuras e infiltrações) 

para realizar a correção 

• Executar rampas, corrimãos e guardas corpo de acordo com a norma de 

acessibilidade 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

• Troca de todas as esquadrias. Muitas janelas estão inoperantes, enferrujadas 

e com os puxadores inutilizáveis 

• Retirada do entulho do sótão. Limpeza do ambiente. É necessário rever toda a 

parte de fiação do colégio. 

• Locar a oficina em outro ambiente, no qual haja as mínimas condições de 

higiene e conforto para a permanência de uma pessoa 

• Construir banheiros para atender o pavimento 

5.5 Quadra Poliesportiva 

A área esportiva conta com uma quadra poliesportiva, descoberta e em mau estado 

de conservação. A pintura do piso está velha, há rachaduras no piso, as tabelas de 

basquete estão velhas. Há uma quadra de vôlei improvisada no gramado.  

 
Figura 102 – quadra descoberta 
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Figura 103 – quadra descoberta 

 
Figura 104 – quadra de vôlei improvisada 

 

Sugestão de melhoria: Refazer a quadra poliesportiva e executar corretamente a 

quadra de vôlei. Executar na quadra a cobertura e arquibancada conforme projetos 
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padrão, atendendo a NBR 9050/2020 com corrimão nas escadas e rampa para 

acessar o nível da quadra, além de instalação de alambrado em volta de toda a quadra 

coberta para evitar a entrada e proliferação de pombos.  

5.6  Áreas externas  

O colégio possui bastantes áreas externas e livres. O pátio coberto entre os fundos 

do Bloco 02 e o Bloco 01 está em situação precária, a cobertura está velha e há 

entulhos. Há uma churrasqueira que poderia estar sendo melhor aproveitada. Há 

muitos pombos (que vivem na cobertura do Bloco 02) neste pátio. 

  
Figura 105 – pátio coberto Figura 106 – pátio coberto 

 

Também entre os Blocos 01 e 02 há outro pátio coberto com jardim e banco de 

concreto. A cobertura deste pátio foi trocada recentemente. É uma área de 

convivência bastante agradável, mas o piso está danificado após a retirada de pilares 

que sustentavam a antiga cobertura. 
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Figura 107 – pátio coberto com jardim Figura 108 – pátio coberto com jardim 

 

Há um grande pátio coberto na lateral do Bloco 01, onde há o acesso dos alunos, que 

é feito pela rua Maria Tosin. Este pátio está todo fechado com telas pois também é 

utilizado como quadra de esportes. O muro de frente para a rua Maria Tosin está 

avariado. 

  
Figura 109 – pátio coberto – acesso alunos Figura 110 – pátio descoberto – acesso alunos 

 

Ao lado deste pátio (acesso pelo portão marrom da Figura 110) e também de frente 

para a Rua Maria Tosin está o estacionamento de professores e funcionários. 
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Figura 111 – estacionamento professores e 
funcionários 

Figura 112 – acesso do estacionamento 

 
Ao lado do estacionamento tem uma área verde; parte é uma horta e compostagem 

que estão desativados e parte é uma sala ambiente. 

 
Figura 113 – trilha de acesso à sala ambiente 
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Figura 114 –sala ambiente 

 

  
Figura 115 – trilha entre sala ambiente e 
estacionamento professores e funcionários 

Figura 116 – acesso do estacionamento 

 
Ao lado do portão de acesso ao estacionamento, na divisa com a Escola Municipal 

Antônio Johnson, há uma tubulação saindo do muro vizinho a qual despeja água 

pluvial (já houve despejo de esgoto no passado segundo funcionários da escola) para 

dentro do lote do colégio. 
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Figura 117 – Tubulação de despejo de água pluvial na divisa com o lote vizinho 

 
 

Há também uma grande área livre ao redor da quadra descoberta conforme já 

apresentado na seção anterior. 

Sugestão de melhorias: 

• Renovação do pátio coberto com churrasqueira. Troca da cobertura, eliminação 

dos ninhos de pombos 

• Conserto do piso do pátio com jardim 

• Revitalização da horta para que volte a ser utilizada pelos alunos 

• Melhorar conservação da sala ambiente, instalar bancos de madeira melhores 

• Eliminar tubulação vinda do lote vizinho 

• Instalação de piso adequado semipermeável no estacionamento e demarcar 

vagas para idoso e cadeirante 
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5.7 Telhado e beirais 

Esta é uma das questões mais graves no colégio. Por causa de alguns vãos entre as 

paredes e as telhas, pombos se instalaram por todo o colégio, há ninhos entre a 

laje/forro e a cobertura tanto no Bloco 01 quanto no Bloco 02. À parte da questão de 

os pombos serem vetores de doenças, há ainda o incômodo sonoro (em alguns 

ambientes – como a sala hora atividade, por exemplo - dá para ouvir as aves andando 

sobre o forro, além das emissões sonoras características) e sujeira de fezes em 

diversas áreas, inclusive no pátio de entrada da comunidade.  

 
Figura 118 – vão entre coberturas que permite a entrada de pombos no Bloco 02 

 
Conforme já apresentado anteriormente, parte da cobertura do Bloco 01 é utilizada 

como depósito de materiais. 
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Figura 119 – depósito de materiais - Bloco 01 

 

Há forros desabando em algumas salas devido a problemas de infiltração. Foi 

realizada a pintura do Bloco 01 e os condutores não foram recolocados. 

 
Figura 120 – forro cedendo Figura 121 – calha sem condutores 
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Figura 122 – presença de pombos Figura 123 – sujeira dos pombos no forro do arquivo 

morto (sótão) do Bloco 02 

 

 
Figura 124 – vãos que permitem a entrada dos pombos na cobertura no Bloco 01 
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Figura 125 – beiral quebrado Figura 126 – calha sem condutor 

 

 
Figura 127 – telhas e beirais em danificados e presença de pombos 

 

Sugestão de melhoria: 

• É necessário retirar toda a cobertura dos dois blocos, fazer retirada das aves e 

ninhos, fazer limpeza e executar um telhamento completo novo no qual não 

haja vãos que permitam a entrada das aves. 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

5.8 Calçadas externas e muros 

As calçadas ao redor do colégio estão em estado regular. Na rua Paulo Cheremeta, 

na qual é feito o acesso da comunidade, a calçada é de piso asfáltico e na rua Isabel 

Tosin, onde está o acesso de alunos e veículos, a calçada é de piso cimentício. Não 

existe piso podo-tátil em nenhum trecho dos passeios e nem guias rebaixadas para 

cadeirantes. 

Os muros estão em estado regular, sobretudo o muro na rua Paulo Cheremeta 

próximo ao lote vizinho do lado esquerdo de quem olha da rua. 

 
Figura 128 – acesso de alunos rua Maria Tosin 
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Figura 129 – acesso da comunidade rua Paulo Cheremeta 
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Figura 130 – parte interna do muro na rua Paulo Cheremeta (divisa esquerda de quem olha da rua) 

 

 
Figura 131 – parte interna do muro na rua Paulo Cheremeta 
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Figura 132 – parte externa do muro na rua Paulo Cheremeta na divisa com o lote vizinho 

 

 
Figura 133 – parte externa do muro na rua Paulo Cheremeta 
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Figura 134 – parte externa do muro na rua Paulo 
Cheremeta - detalhe 

Figura 135 – parte externa do muro na rua Paulo 
Cheremeta - detalhe 

 

Sugestão de melhoria: 

• Refazer o passeio do colégio, de acordo com os padrões definidos na NBR 

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

elaboração de projetos e instalação 

• Recuperar o muro da rua Paulo Cheremeta, finalizar chapisco, reboco e pintura 

• Pintura do muro na rua Maria Isabel Tosin 

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 e laje, estrutura do telhado em madeira com telhas de fibrocimento e telhas 

cerâmicas e beirais de madeira nos blocos. Todo o terreno possui muro fechado e 

alto, exceto em uma parte no acesso da comunidade que é de palitos de concreto. Há 

diversas avarias no que se refere à estrutura, pisos e revestimentos conforme 

apresentado a seguir. 

6.1 Estrutura 

Foram observadas rachaduras e fissuras em diversas partes da estrutura, 

principalmente nas juntas de dilatação. O muro da rua Paulo Cheremeta está com 



  

 

INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

estrutura comprometida e sem acabamento (há apenas chapisco e que já está 

deteriorado, já apresentado na seção 5.4). Há salas com o forro desabando devido a 

infiltrações. As paredes com revestimento cerâmico nas circulações das salas de aula 

foram mal executados e estão danificados em diversas áreas. 

Há várias partes dos revestimento de piso quebradas e também muitas esquadrias 

com avaria, conforme já explicitado anteriormente. 

  
Figura 136 – fissuras na viga Figura 137 – fissuras no piso 
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Figura 138 – fissuras na viga Figura 139 – vão da porta danificado 

 

  
Figura 140 – parede cerâmica Figura 141 – parede cerâmica 

 

  
Figura 142 – parede cerâmica Figura 143 – infiltrações e fissuras 
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Figura 144 – revestimento e esquadria 
danificados 

Figura 145 – fissura e infiltração 

 

  
Figura 146 – fissuras Figura 147 – muro do pátio coberto com jardim 

 

  
Figura 148 – pintura danificada Figura 149 – forro cedendo 
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6.2 Instalações Elétricas 

Há defasagem das instalações elétricas. As instalações não foram atualizadas 

corretamente para suprir a demanda por mais equipamentos (computadores, 

projetores, equipamentos de lógica). Há fiações, eletrocalhas, emaranhados de fios e 

ligações improvisadas em diversas partes do colégio. No sótão do Bloco 01 há 

cabeamentos e eletrodutos irregulares, misturados com entulhos, ferramentas, móveis 

sem uso e ninhos de pombas. 

 

Figura 150 – Fiação no sótão do Bloco 01 
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Figura 151 – Fiação no sótão do Bloco 01 

 

 

  
Figura 152 – cabos entre Blocos 01 e 02 Figura 153 – Entrada de energia 
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Figura 154 – caixa de disjuntores (térreo Bloco 01) Figura 155 – cabeamento irregular 

 

  
Figura 156 – cabeamento irregular Figura 157 – luminária quebrada 

 

  
Figura 158 – fiação aparente Figura 159 – fiação aparente 
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Figura 160 – tomada quebrada e padrão antigo Figura 161 – tomada padrão antigo 

 

  
Figura 162 – ligações irregulares Figura 163 – fiação irregular 

 

  

Figura 164 – fiação laboratório de informática do 
térreo 

Figura 165 – tomada quebrada 
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Figura 166 – revestimento e forro do banheiro danificados, fiação irregular exposta sem nenhum tipo de 
isolamento e junto à tubulação de água 

 

 
Figura 167 – caixa de disjuntores (circulação 2° pavimento do Bloco 01) 
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Sugestão de melhoria: 

• A parte de instalações elétricas é uma das mais críticas do colégio. É 

necessário refazer e regulariza toda fiação, caixas de disjuntores, eletrocalhas, 

eletrodutos, troca das luminárias, tomadas e chuveiros. Há risco iminente de 

choques e incêndios. 

6.3 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 

consumo de energia. A iluminação é precária em diversos ambientes, sendo 

necessária a instalação de mais luminárias. Em apenas algumas salas foram 

instaladas luminárias com lâmpadas LED. 

As imagens a seguir ilustram diversos exemplos de iluminação deficiente. 

  
Figura 168 – iluminação circulação Figura 169 – iluminação sala de aula 
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Figura 170 – iluminação cozinha Figura 171 – iluminação área de serviço 

 

  
Figura 172 – iluminação cozinha Figura 173 – iluminação sala de aula 

 

 

Figura 174 – Exemplo de iluminação eficiente - sala com luminárias novas com lâmpadas LED 
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6.4  Instalações Lógica 

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

conforme programas que estão vigentes. A instalação de lógica funciona 

corretamente, mas é necessário rever a passagem das fiações, que estão 

improvisadas e irregulares. É preciso executar eletrocalhas e forros para regularizar 

as fiações tanto de lógica quanto de elétrica. 

6.5  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

A unidade escolar não possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas em 

nenhum de seus blocos. Há a estrutura na cobertura do reservatório superior, porém 

não há os condutores de descida nem malha de aterramento. 

Quando se olha pela janela da circulação do 3° pavimento, é possível ver a estrutura 

do SPDA que fica ao lado da escada marinheiro que dá acesso à caixa d’água. Há a 

estrutura do para-raios, mas não há os condutores, provavelmente devido à 

construção de novas salas (ambientes 03 e 04 da figura abaixo). 

 

Figura 175 – localização da estrutura do SPDA 
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Sendo assim é necessário fazer o projeto e a execução do SPDA em todo o colégio 

tendo em vista o risco iminente. 

 
Figura 176 – Estrutura do SPDA sem condutores 

6.6  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. 

As instalações hidrossanitárias de modo geral estão em mau estado. Havia ocorrência 

de entupimento / retrossifonagem no banheiro feminino (alunos) do térreo, e para 

sanar o problema foi feita uma nova ligação do esgoto do banheiro para a fossa, 

deixando o piso danificado. 

Há diversas válvulas hidra danificadas e diversas torneiras quebradas. 
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Figura 177 – válvula hidra quebrada Figura 178 – piso danificado devido a problemas na 

tubulação de esgoto 

 

  
Figura 179 – torneira quebrada Figura 180 – tubulações irregulares 

 

  
Figura 181 – local dos lavatórios no banheiro 
feminino 

Figura 182 – avaria na tubulação de esgoto 
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Figura 183 – ausência de torneira no lavatório Figura 184 – relógio medidor de água 

 

6.7 Prevenção de Incêndio e Pânico  

A instituição apresenta Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - CVCB válido. 

Há caixas de hidrante, mas estão sem mangueira. O colégio informou que estas caixas 

estão sem mangueira há muitos anos.  

Cabe ressaltar que a rota de fuga deve prover de acessibilidade em todo seu percurso, 

o que não foi observado nesta escola. 

  
Figura 185 – caixa de hidrante sem mangueira / 
extintor 

Figura 186 – caixa de hidrante sem mangueira 
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6.8 Acessibilidade 

Na data deste relatório, há três alunos PCD na escola. Não há acessibilidade em 

praticamente toda a escola nem em seus acessos. Os Blocos 01 e 02 estão no mesmo 

nível, mas os revestimentos de piso estão danificados. Há degraus em quase todos 

os ambientes, ausência de plataforma elevatória e não há banheiro adaptado. Há 

cabines que foram feitas para PCD dentro dos banheiros masculino e feminino, mas 

que não atendem as normas, e não há banheiro PCD com acesso independente. 

Os alunos cadeirantes não têm acesso ao laboratório de informática no 2° pavimento. 

A sala de artes que era no térreo foi transformada em um segundo e pequeno 

laboratório de informática para que os alunos cadeirantes possam ter aulas de 

informática; no entanto, a escola ficou sem sala de artes. Também não há acesso ao 

auditório, à reprografia, à diretoria e sala de coordenação. 

Há diversos revestimentos de piso danificados, tanto nas circulações quanto dentro 

das salas, piorando a acessibilidade. 

  
Figura 187 – piso danificado Figura 188 – Acesso biblioteca 
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Figura 189 – acesso recepção Bloco 02 Figura 190 – acesso auditório 

 

  
Figura 191 – piso danificado Figura 192 - piso danificado na área de passarela 

 

  

Figura 193 – canaleta sem grelha Figura 194 – piso danificado 
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Figura 195 – acesso sala de aula Figura 196 – acesso refeitório 

 

  
Figura 197 – acesso sala de aula e piso danificado Figura 198 – piso danificado 
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Figura 199 – acesso de alunos – calçada danificada 
e sem guia rebaixada adequada 

Figura 200 – acesso da comunidade 

 

 

Figura 201 – Locação sugerida para plataforma elevatória 
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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 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 

8 CONCLUSÃO 

Há muitos problemas no colégio, dentre os quais é possível listar os mais graves: 

• Proliferação de pombos por todo o colégio 

• Comprometimento da estrutura (rachaduras e fissuras), muro comprometido, 

telhamento comprometido 

• Instalações elétricas irregulares 

• Problema de drenagem das áreas externas causando infiltrações na edificação 

vizinha, escoamento de água pluvial do terreno vizinho (escola municipal) para 

dentro do lote do colégio, ausência de dutos de condução nas calhas 
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• Revestimentos danificados, tanto de paredes quanto de piso. Forros 

desabando. 

• Falta de acessibilidade 

• Cozinha pequena e insalubre, sem ventilação 

• Ausência de SPDA 

• Problemas nas instalações hidráulicas, com constantes entupimentos. 

Diversas torneiras e válvulas hidra danificadas 

• Janelas inoperantes com puxadores quebrados 

• Infiltrações no forro 

• Ausência de quadra coberta 

 

 

 

 

 

Fundepar, 10 de outubro de 2022 
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Arquiteta e Urbanista CAU A55057-4 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL OSÓRIO 

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 General Osório, localizado no município de Ponta Grossa-PR, 

que ocorreu no dia 07 de outubro de 2022, e apresentar sugestões de adequações 

que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 

 
 

 
 

Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual General Osório 

 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Localização: Av. General Carlos Cavalcanti, 1553 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 

84025-000 

Tipo de uso: Edificação Escolar 

Área do terreno: 5.783,83 m² 

Área total construída: 1.868,66 m² 
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3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

Foto 02: Dimensões do terreno do Colégio Estadual General Osório 

 

 

 Zoneamento: ZR-4 – Zona Residencial 4 

 Coeficiente de aproveitamento: 0,3 

 Taxa de Ocupação Realizada: 70% 

 Taxa de Permeabilidade Existente: 25% 
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4. IMPLANTAÇÃO 

 

 

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

 

 

BLOCO 01 

1 SALA DE RECURSOS 11,10 m² 

2 LAB. DE INFORMÁTICA 63,90 m² 

3 I.S. MASCULINO 34,68 m² 

4 SALA DE PROFESSORES 48,85 m² 

5 DIREÇÃO 12,74 m² 

6 MECANOGRAFIA 11,29 m² 

7 HALL DE ENTRADA 16,15 m² 

8 EQUIPE PEDAGÓGICA 25,29 m² 

9 SECRETARIA 48,84 m² 

10 I.S. FEMININO 34,89 m² 

11 BIBLIOTECA 64,04 m² 

12 SALA DE ARQUIVOS INATIVOS 11,38 m² 

3 
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13 LAB. QUÍ / FÍS / BIO 67,01 m² 

14 DEP. DE MERENDA 11,97 m² 

15 COZINHA 25,36 m² 

16 DEP. DE MATERIAIS 15,57 m² 

17 REFEITÓRIO 108,00 m² 

18 SALA DE AULA 63,56 m² 

19 SALA DE AULA 63,42 m² 

20 CIRCULAÇÃO 79,75 m² 

21 PÁTIO COBERTO 306,00 m² 

Tabela 01 – Ambientes e áreas bloco 01 

 

 

 Imagem 03 – Planta baixa Bloco 02  



  
 

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

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

 

BLOCO 02 

1 SALA DE AULA 48,00 m² 

2 SALA DE AULA 48,00 m² 

3 I.S. MASCULINO PROFESSORES 4,55 m² 

4 I.S. FEMININO PROFESSORES 4,29 m² 

5 DEPÓSITO DE LIVROS 6,50 m² 

6 DEPÓSITO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS 

19,57 m² 

Tabela 02 – Ambientes e áreas bloco 02  

 

 

 Imagem 04 – Planta baixa bloco 03  
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BLOCO 03 

1 SALA DE AULA 48,11 m² 

2 SALA DE AULA 48,18 m² 

3 SALA DE AULA 50,06 m² 

4 SALA DE AULA 49,44 m² 

5 DEPÓSITO DE MATERIAIS 

ESPORTIVO 

25,67 m² 

6 CIRCULAÇÃO 31,35 m² 

7 CIRCULAÇÃO 25,61 m² 

Tabela 03 – Ambientes e áreas Bloco 03  

 

 

 

Imagem 05 – Planta baixa bloco 04 (pav. Térreo) 
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BLOCO 04 

1 SALA DE AULA 66,03 m² 

2 SALA DE AULA 42,09 m² 

3 SALA DE AULA 41,85 m² 

4 SALA DE AULA 41,91 m² 

5 DEP. DE MATERIAL 8,74 m² 

 

Tabela 04 – Ambientes e áreas Bloco 04 

 

4.1. Programa arquitetônico 

Bloco 01: sala de recursos, laboratório de informática, instalações sanitárias, sala de 

professores, direção, mecanografia, hall de entrada, equipe pedagógica, secretaria, 

biblioteca, sala de arquivos inativos, laboratório de ciências, depósito de merenda, 

cozinha, depósito de materiais, refeitório, salas de aula, corredores e pátio coberto.; 

Bloco 02: salas de aula, instalações sanitárias de professores, depósito de livros e 

depósito de materiais esportivos. 

Bloco 03: salas de aula e circulação 

Bloco 04: salas de aula, depósito de materiais e circulação. 
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4.2.  Áreas de expansão 

O Colégio Estadual General Osório dispõe de áreas de expansão próximas ao Bloco 

04, podendo ainda ser prevista a demolição do bloco 04 e elaborado o planejamento 

de uma bloco com melhor aproveitamento do terreno nessa área, visto que o Bloco 

04 é antigo, pequeno e possui muitas patologias construtivas. A área 01 possui 

403,17m² e a área 02 possui 381,63m2. 

 

 
 

 
Imagem - Àrea 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 pela sala de recursos, laboratório de informática, instalações 

sanitárias, sala de professores, direção, mecanografia, hall de entrada, equipe 

pedagógica, secretaria, biblioteca, sala de arquivos inativos, laboratório de ciências, 

depósito de merenda, cozinha, depósito de materiais, refeitório, salas de aula, 

corredores e pátio coberto. 

A entrada principal possui uma rampa executada com piso de concreto e guarda 

corpo metálico, sendo que a inclinação e o guarda corpo estão em desconformidade 

com a NBR 9050. 

A biblioteca não possui espaço para todos os livros, muitos estão empilhados nos 

armários (Foto 01 e 02). A pintura da parede é verde o que provoca a sensação de 

um ambiente pequeno e bagunçado, possui pontos de tinta descascada e pequenas 

fissuras. As janelas são de ferro e possuem uma esquadria fixa acima das mesmas 

onde foi colado um tipo de papel para diminuir a iluminação no local. As áreas de 

atendimento da secretaria, direção e equipe pedagógica possuem pintura 

desgastada, pisos de diferentes tipos de cerâmica, portas danificadas. A secretaria 

também possui em suas parede tinta na cor verde claro (Fotos 03 e 04). 

A secretaria possui muitos móveis, e aparenta um ambiente bagunçado e sem 

espaço. 

A estrutura de cobertura possui infiltração, o que ocasionou danos aos forros de 

madeira, que estão cedendo, com pontos de apodrecimento. 

A cobertura do Bloco 01 foi recém-reparada com verba do fundo rotativo. 

As salas de aula do Bloco 01 possuem desnível em relação ao corredor de 

circulação. 

A cozinha possui revestimento cerâmico até o teto, o depósito de merenda é 

pequeno para a quantidade de itens e foi necessário colocar mais um armário no 

meio para atender à demanda. 
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O refeitório foi adaptado em frente à área da cozinha em uma obra de reforma 

alguns anos atrás. Foi executada uma cobertura metálica e posteriormente o 

fechamento de alvenaria e instalação de janelas de aço e porta de saída metálica. 

As alvenarias não tiveram seus revestimentos finalizados, faltando a pintura em 

ambas as faces. 

Os banheiros receberam reparos alguns anos atrás mas já possuem atos de 

vandalismos em suas portas de madeira. Os assentos dos vasos foram retirados. 

 

Sugestão de melhoria: Repintura de toda a alvenaria interna, revisando 

necessidade de emassamento, substituição de cerâmicas de piso, e substituição de 

esquadrias de portas de madeira e janelas de aço. Devem ser adotadas cores 

padrão, claras e conforme orientação técnica da engenharia. Substituição do forro 

de madeira e readequação do layout da secretaria, visando um melhor atendimento. 

Prever projeto de acessibilidade para adequar o acesso principal e os demais 

ambientes do Bloco 01. 
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Rampa de entrada em desconformidade com a NBR 9050 

 

Fotos 01 e 02 - Biblioteca 

 

 

Fotos 03 e 04 – Secretaria 
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Fotos 05 e 06 – Sala da direção e mecanografia 

 

Fotos 07 e 08 – Cozinha e depósito de merenda 
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Foto 09 – Estrutura metálica do pátio utilizado como refeitório 

 

Foto 10 – Fechamento do pátio utilizado pelo refeitório com esquadrias metálicas 

 

Foto 11 – Porta de saída do refeitório 
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Foto 12 – Porta de madeira da cozinha e porta de entrada do depósito de merenda 

 

Foto 13 – Fechamento do pátio coberto utilizado como refeitório 
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Foto 14 e 15 – Banheiro masculino 

 

 

5.2 Bloco 02 

O Bloco 02 é composto por salas de aula, instalações sanitárias de professores, 

depósito de livros e depósito de materiais esportivos. As salas do bloco possuem 

desnível em relação à circulação e ao pátio. As rampas executadas estão em 

desconformidade com a NBR 9050 e os guarda-corpos instalados na ligação do 

Bloco 01 com o Bloco 02 também estão fora de norma. 

A pintura das paredes internas e externas estão desgastadas, com muitas áreas 

descascadas e manchas de infiltração.  

Os beirais do bloco estão podres e em muitos pontos as madeiras estão caindo ou 

faltando. 

Sugestão de melhoria: Prever projeto de acessibilidade integrando o Bloco 02 ao 

pátio externo e sua ligação com o Bloco 01. Substituir os beirais de madeira, 
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substituir os pisos cerâmicos e repintar as paredes internas e externas, com previsão 

de emassamento quando houver necessidade. 

 

 

Fotos 16 e 17 – Beiral Bloco 02 e área externa 

 

Foto 17.1 – Bloco 01 e 02 
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5.3 Bloco 03 

O Bloco 03 é composto somente por salas de aula. 

Assim como o Bloco 2, esse bloco não possui acessibilidade para suas salas de 

aula, bem como para o pátio externo. As paredes das salas estão em péssimas 

condições de pintura, possuem manchas de infiltração em suas paredes e as 

esquadrias são antigas e precárias. 

Sugestão de melhoria: Prever projeto de acessibilidade, substituir cerâmica de 

pisos, repintura de paredes internas e externas, substituição de esquadrias e berial 

de madeira, bem como os forros internos. 

 

Fotos 18 e 19 – Circulação em frente às salas de aula do Bloco 03 
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Fotos 20 e 21 – Pintura das paredes e condição de forro de beiral 

 

Fotos 22 e 23 – Porta de entrada de sala de aula e alvenaria externa 

 

5.4 Bloco 04 

O Bloco 04 é composto por salas de aula, depósito de materiais e circulação. Trata-

se de um bloco muito antigo e que recentemente teve problemas com infiltrações da 

cobertura, as quais foram sanadas com verba do fundo rotativo. A rampa de 

acessibilidade em frente ao bloco está em desconformidade com a NBR 9050 

quanto à inclinação e ao guarda-corpo.  

Sugestão de melhoria: Projeto de acessibilidade atendendo à NBR 9050, 

substituição de forros de madeira internos e beiral, substituição de piso cerâmico, 
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repintura de paredes de alvenaria incluindo emassamento e lixamento, substituição 

de esquadrias. 

 

 

Foto 24 – Rampa de acessibilidade 

 

Fotos 25 e 26 – Piso cerâmico de salas e condições de paredes internas 

 

Fotos 27 e 28 – Paredes internas de salas de aula 
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5.5. Áreas externas: 

O terreno que abriga o Colégio Estadual general Osório possui vários níveis e com o 

passar do tempo foram sendo adaptados, sendo que há vários tipos de 

revestimentos de calçadas, vários desníveis e valetas de captação de águas pluviais 

abertas. A escada que liga os dois maiores níveis do terreno não possui guarda-

corpo nas laterais. A rampa está em desconformidade com a NBR 9050. 

A quadra utilizada para práticas esportivas foi adaptada no pátio coberto existente, e 

não existe uma quadra em tamanho oficial para tal. 

Sugestão de melhorias: Adequar o ambiente externo, nivelando as calçadas e 

igualando os tipos de revestimentos. Adequar a escada e construir uma rampa de 

acessibilidade em conformidade com a norma. 

Elevar os níveis de circulação com as entradas dos blocos de salas de aula. 

Prever a construção de uma quadra poliesportiva coberta. 

 

 

Foto 29 – Rampa de acessibilidade ligando os dois maiores desníveis 
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Fotos 30 e 31 – Desnível do terreno e arquibancada no pátio coberto 

 

Foto 32 – Escada que liga os dois níveis e vista do pátio utilizado como quadra 
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Foto 33- Rampa de acessibilidade do pátio do refeitório 

 

 

Foto 34 – Rampa de acessibilidade 
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Foto 35 – Calçadas externas 

 
 

6. INFRAESTRUTURA 

 

Refere-se ao panorama geral das instalações da escola, que possui uma 
estrutura construída em sistema convencional de concreto armado e alvenaria 
estrutural, com fechamento em alvenaria, forro de madeira, estrutura de cobertura de 
madeira e telhas de barro. O prédio possui 84 anos, e por essa razão possui muitos 
problemas de rachaduras e trincas em suas alvenarias.  
 

 

6.1 Instalações Elétricas 

O padrão de entrada de energia instalado é de 70 A. Deveria ser previsto o aumento 
de carga do padrão, visto que anualmente o Colégio recebe muitos equipamentos 
novos, e o atual padrão já está insuficiente para a demanda. 
 
 
6.2 Iluminação 

As maioria das lâmpadas 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. 
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6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

A construção não contempla sistema SPDA, o que deveria ser previsto em um 
projeto complementar visando à segurança dos usuários. 
 
6.5 Instalações Hidrossanitárias 

As instalações hidrossanitárias são ligadas na rede de esgoto da Sanepar. 
 
6.6 Prevenção de Incêndio e Pânico  

O colégio conta com plano de abandono, extintores, iluminação e sinalização de 
emergência, e certificado de conformidade válido.  
 
 
 
 
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, 10 de outubro de 2022 

 

 

 

 

  

 

 

Alana M. De George Saciloto 

    Engenheira Civil CREA 106.686/D-PR 

SSA Paranaeducação 
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RELATÓRIO DE VISITA  

COLÉGIO ESTADUAL PADRE ARNALDO JANSEN 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto: Visita ao colégio   
Proprietário: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
Localização: Curitiba – PR 
Responsável:  Arquiteta e urbanista Giovanna Botter Pablos – CAU A64514-1 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este relatório tem por objetivo elencar os pontos observados durante a visita técnica 
realizada em 10/10/2022 no Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, localizado no 
município de São José dos Pinhais-PR, e apresentar breves sugestões de 
adequações que visem melhorar a qualidade do espaço físico. 
 
 

 
Foto 01 - Fachada do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen – Rua Scharffenberg de Quadros 

 
 

2. FICHA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

Localização: Rua Scharffenberg de Quadros, 66, São José dos Pinhais-PR 
Tipo de uso: Edificação Escolar 
Área do terreno (após atingimento): 9.250,00m² 
Área total construída: 3.250,00m² (aproximação levantada por croqui) 
Coeficiente de aproveitamento: 0,35 (há possibilidade de ampliação) 
Taxa de ocupação: 35,13% (há possibilidade de ampliação) 
 
 
 

3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Conforme dados constantes na Consulta Amarela fornecida pela Secretaria Municipal 
de Urbanismo de São José dos Pinhais, o terreno do Colégio Estadual Padre Arnaldo 
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Jansen está inserido na Zona Central 2 (ZC2), cujos parâmetros de ocupação constam 
na Figura 01 a seguir. 
 
 
 

 
Figura 01 – Parâmetros construtivos para ZC2 

 
 

 
 
Segundo dados constantes dos arquivos do FUNDEPAR corroborados pelo corpo 
escolar na data da visita, o Colégio foi edificado no ano de 1988 e veio recebendo 
pequenas ampliações e reformas com o passar dos anos. 
 
Como pode-se perceber pela foto aérea e pela implantação esquemática a seguir, 
alguns parâmetros municipais não estão sendo respeitados em partes da edificação, 
como o recuo frontal mínimo de 5,00m (na região do refeitório e edícula da residência 
do permissionário) e afastamento mínimo de divisas de 1,50m, na região da quadra 
coberta. 
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Foto 02 – Imagem aérea do CE Padre Arnaldo Jansen. Fonte: Google Earth, 2022 
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4. IMPLANTAÇÃO

 
Figura 02 - Implantação arquitetônica esquemática. 
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Figura 03 - Planta esquemática do Bloco 01: salas de aula, refeitório, cozinha e anexos.  
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 Figura 04 - Planta esquemática do Bloco 02: salas de aula, laboratório e salão multiuso. 
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Figura 04 - Planta esquemática do Bloco 03: setor administrativo e biblioteca. 

 

4.1. Programa arquitetônico 

 

O Colégio possui 14 salas de aula em alvenaria, sala de recursos, biblioteca, 
laboratório de ciências (atualmente desativado aguardando reformas), salão multiuso 
com palco (atualmente depósito de carteiras escolares) e demais ambientes 
administrativo-pedagógicos. Conta também com um pequeno refeitório, dois 
pequenos pátios cobertos, passarela coberta, quadra coberta com arquibancada, uma 
quadra descoberta, pátios descobertos e jardins com grama e farta arborização, 
incluindo 5 espécimes de Araucária. 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Seguem imagens dos principais ambientes do colégio, acompanhadas da descrição 
de sua situação atual. 

 

5.1 Áreas externas 

 

O acesso de pedestres ao colégio é feito por portão simples, sem cobertura, e há um 
grande desnível que é vencido por rampa em desconformidade com a NBR 9050 - 
Norma de Acessibilidade.  

 
Foto 03 - Acesso de pedestres ao colégio: pais e corpo escolar. 

 
O acesso dos alunos é feito em nível, através de portão presente no pátio 
coberto/refeitório, porém a calçada em frente a ele é estreita e há conflito de fluxo de 
pedestres e veículos. Apesar de haver faixa de pedestres, essa circulação é feita em 
um remanso na calçada, que é utilizado para o estacionamento de veículos.  
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Foto 04 - Acesso de alunos ao colégio: faixa de pedestre que leva a calçada estreita e remanso. 

 
 

O estacionamento é espaçoso, suficiente para os funcionários da escola, porém não 
apresenta pavimentação, portanto falha em atender à acessibilidade.  

 
Foto 05 – Desnível no acesso do estacionamento à administração. 
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Em geral, as divisas do colégio são protegidas por muros ou gradis com altura 
apropriada e bom estado de conservação. Porém, na divisa com Área de Preservação 
Permanente ao longo do córrego vizinho, uma parte do muro está demasiadamente 
baixa e um trecho está cedendo, ao lado da quadra coberta, também afetada. 

 
Foto 06 – Trecho de muro de divisa com altura de 1,30m. 

 

 
Foto 07 – Trecho de muro e piso da quadra coberta afetados. 
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As áreas externas aos blocos contêm taludes e grandes desníveis vencidos por 
escadas sem corrimãos apropriados e não há rampas ou plataformas elevatórias, 
estando em falta com a norma de acessibilidade e normas de prevenção a incêndio. 

 
Foto 07 – Escadaria coberta entre bloco administrativo e blocos de salas de aula. 

 

 
Foto 08 – Escada descoberta entre quadras e blocos de salas de aula. 
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Situado entre os blocos 01 e 02, a torre de reservatório de água potável conta com 
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. 

 

 
Foto 09 – Reservatório de água com proteção a descargas atmosféricas. 

 
 
 

5.2  - Ambientes de uso estudantil 

 

Os Blocos 01 e 02 reúnem todas as salas de aula e os principais ambientes utilizados 
pelos estudantes, como instalações sanitárias, refeitório e áreas de apoio, pátios 
cobertos, laboratório de ciências, entre outros – conforme plantas que constam nas 
figuras 03 e 04. 

Os ambientes apresentam homogeneidade em seus acabamentos e infraestrutura: 
pintura levemente desgastada, iluminação artificial suficiente (apenas algumas 
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lâmpadas queimadas), rodapés e portas precisando de manutenção, piso em bom 
estado, esquadrias em ferro bem conservadas, porém com algumas partes 
emperradas – o que prejudica a ventilação das salas de aula.  

 
Foto 10 – Uma das salas de aula do Bloco 01. 

 
Todas as portas das salas de aula apresentam degrau, sendo que em alguns 
ambientes a escola improvisou rampas que ainda assim não atendem à 
acessibilidade, como: acesso aos corredores, biblioteca e laboratório de informática. 

 
Foto 11 – Acesso ao laboratório de informática, no Bloco 01. 
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A circulação entre as salas está em bom estado de conservação, porém não atende 
às normas de prevenção a incêndio, pois não há extintores à vista, faltam luminárias 
de emergência e a sinalização de emergência está insuficiente. 

 

 
Foto 12 – Circulação entre as salas no Bloco 02. 

 
 
As instalações sanitárias para alunos foram reduzidas a apenas 2 ambientes no Bloco 
01, pois os sanitários do Bloco 02 foram transformados em depósitos. Assim, a 
quantidade de cabines e de lavatórios é inferir àquela exigida pelas normas sanitárias. 

Ainda, há apenas 1 cabine para uso de pessoas em cadeiras de rodas (PCR), 
instalada internamente a um dos diversos depósitos de materiais de limpeza. As 
dimensões e a disposição da cabine não atendem à norma de acessibilidade. 
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Foto 13 – Sanitário para PCR irregular, junto a depósito de materiais de limpeza, Bloco 01. 

 

 
Foto 14 – Sanitários do Bloco 02 transformados em depósito de materiais de limpeza. 
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Outros ambientes para uso estudantil foram transformados em depósitos, como o 
palco do Salão Multiuso do Bloco 02 e o laboratório de ciência, que foi informado que 
aguarda reforma devido a curto circuitos que ocorreram nas bancadas, além de 
apresentar piso danificado. 

 
Foto 15 – Palco do salão multiuso utilizado como depósito de carteiras. 

 

 
Foto 16 – Laboratório de ciências aguardando reformas, em uso como depósito de variados. 
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5.3 Ambientes Administrativos, Cozinha e Áreas de Apoio 

 

A sala e os banheiros masculino e feminino de professores estão com os acabamentos 
em bom estado de conservação e os aparelhos hidrossanitários em funcionamento. A 
secretaria dispõe de áreas de atendimento diferentes para pais, externa à escola, e 
alunos, internamente. Apesar de haver espaço, há documentos e papéis acumulados 
sem a devida organização pela falta de mobiliário aproriado. 

A cozinha apresenta-se em bom estado, com revestimentos cerâmicos conservados 
e bem ventilada. Há despensa de alimentos secos em boas condições e a despensa 
fria está subdividida em dois ambientes, além de abrigar o armazenamento e a entrega 
do leite à comunidade. Ainda, há uma área de serviço em construção improvisada que 
invade o recuo frontal da edificação. 

 

 
Foto 17 – Cozinha com um único botijão P13, que necessita de trocas muito frequentes. 
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5.4 Patologias diversas 

 

Nas diversas edificações da escola, foram localizadas patologias como: rachaduras 
nas paredes e pisos, infiltrações no piso e cobertura, pilares com armaduras expostas, 
treliças metálicas sem a devida manutenção, entre outros itens a serem levantados 
em inspeção mais aprofundada, e prontamente corrigidos para evitar acidentes. 
 

 
Foto 18 – Uma das frequentes trincas aparentes nas paredes das salas. 

 

 
Foto 19 – Rachadura no piso de uma das salas de aula do Bloco 02. 
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Foto 20 – Infiltração na laje de uma das salas de aula do Bloco 02. 

 

 
Foto 21 – Estrutura dos blocos de salas de aula com armadura exposta. 
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Foto 22 – Pátio entre Blocos 01 e 02 com estrutura metálica apresentando problemas. 

 

 
Foto 23 – Estrutura metálica da quadra coberta, com necessidade de manutenção. 
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Foto 24 – Piso e traves da quadra descoberta, com necessidade de manutenção. Além disso, a 

arquibancada e acesso às quadras não cumprem norma de acessibilidade. 
 
 

 
Foto 25 – Possíveis causas de patologias são as ampliações (à esquerda, no Bloco 02) e a 

proximidade da construção às araucárias, cuja queda de galhos causa problemas ao telhado. 
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6. INFRAESTRUTURA 
 

O Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen foi construído em sistema convencional 
com estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria e cobertura em telhas 
de fibrocimento. A quadra coberta apresenta estrutura metálica onde deve ser feita 
revitalização. A maioria dos ambientes atende às exigências de dimensionamento, 
ventilação e iluminação, com exceção daqueles que sofreram ampliações 
improvisadas. As áreas externas carecem de acessibilidade, principalmente no que 
diz respeito a pisos para a ampla circulação e adequação dos níveis, visando eliminar 
os degraus e desníveis desnecessários, bem como a criação de rampas para garantir 
o correto acesso aos ambientes escolares. 
 
A seguir são apresentadas observações quanto aos demais sistemas prediais.  

 
 

6.1 Instalações Elétricas 
 

Conforme informações do corpo escolar, a instalação elétrica do colégio atualmente 
atende à demanda de energia e não tem apresentado problemas. Foi verificado que 
a entrada de energia é padrão de 200A. 

 
 

6.2 Iluminação 
 

Há alguns pontos de iluminação no exterior do colégio, e foi informado que não há 
turno noturno, tampouco tem havido vandalismo ou roubos no local. Portanto, não 
aparenta ser necessária a colocação de mais postes de iluminação nas áreas 
externas. 

 
 

6.3  Instalações de Lógica 
 

O colégio conta com rede de internet para acesso do funcionários e alunos, sendo 
necessária apenas uma melhor organização dos cabos que estão expostos.   
 
 
6.4  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 
Atualmente existe SPDA somente no reservatório de água entre os Blocos 01 e 02, 
sendo recomendada a verificação se está de acordo com a NBR 5419/2001.  
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6.5 Instalações Hidrossanitárias 
 

A rede de esgoto interna ao colégio é despejada no sistema de coleta pública, com 
exceção da residência do permissionário que o faz em fossa asséptica. Foi relatada a 
necessidade de conexão deste esgoto à coleta da rua, pois a fossa tem apresentado 
problemas, periodicamente demandando manutenção e bombeamento. 
O fornecimento de água ocorre normalmente e há reservatório de 7 mil litros que supre 
a demanda do Colégio. 
 
 
6.6 Prevenção a Incêndio 

 
Embora o colégio provavelmente necessite de hidrantes, não os possui; e as demais 
medidas de prevenção a incêndio estão precárias. Informou-se que tem atestado de 
conformidade, porém, não há central de gás, utilizando-se botijão interno à cozinha, o 
que não está atendendo às normas. Ainda, são necessárias adequações de 
acessibilidade para atender às exigências dos Bombeiros quanto às rotas de fuga, 
especialmente quanto aos desníveis entre blocos, nos acessos dos ambientes e a 
falta de guardacorpos e corrimãos. 
 
 
6.7 Acessibilidade 
 
O colégio não atende à acessibilidade, pois não há rampas ou plataformas elevatórias 
conectando os diversos níveis da edificação, que possui muitos ambientes com 
degraus em relação ao nível da circulação. As escadas não atendem à Fórmula de 
Blondel e não apresentam corrimãos, não há piso podotátil, os guichês de 
atendimento não são acessíveis e há áreas externas com desníveis sem 
guardacorpos. A instalação sanitária para PCD não cumpre a NBR 9050, o acesso de 
pedestres é descoberto e a calçada em frente ao acesso de alunos é estreita, quando 
deveria ser mais generosa – ainda, há fluxos cruzados entre alunos e veículos. 
Dessa forma, faz-se necessária uma ampla reforma de acessibilidade, contemplando 
também os parâmetros de prevenção a incêndio. 
 
 
6.8 Adequações  
 
Além das adequações já citadas, é necessária a ampliação do refeitório no Bloco 01 
e a construção de passarela coberta para garantir o acesso protegido de intempéries 
à quadra coberta. Faltam instalações sanitárias para os alunos, sendo possível 
reativar aquelas existentes no Bloco 02. Ainda, é necessário subir o muro de divisa 
próximo às quadras, adequar escadas, construir rampas, entre outras questões a 
serem analisadas com atenção. Cabe observar que os espaços existentes poderiam 
ser melhor utilizados com maior organização de todos os ambientes que foram 
dedicados a almoxarifado, depósitos de materiais de limpeza e usos equivalentes. 
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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 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, 10 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

Giovanna Botter Pablos 
Arquiteta e Urbanista – CAU A 64.514-1 

PARANÁEDUCAÇÃO 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 – PREDUC 
ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL 

 
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

 
CONTRATO Nº XX/2022-PREDUC 

 
CONTRATANTE: Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO, com sede na Avenida 
Visconde de Guarapuava nº 5500 - Bairro Batel CEP: 80.250-901, inscrito no CNPJ sob o n.º 
02.392.034/0001-02, neste ato representado pelo seu Superintendente, Senhor Jean Pierre 
Geremias de Jesus Neto, nomeado pelo Decreto nº 10.728/2022, inscrito no CPF sob o n.º 
047.848.599-93, portador do RG n.º 7.821.821-5, expedido por SSP/PR 
 
CONTRATADO(A): (NOME), inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXX, com sede no(a) XXX, neste 
ato representado por (NOME E QUALIFICAÇÃO), inscrito(a) no CPF sob o n.º XXX, portador do 
RG n.º XXX, expedido por XXX, residente e domiciliado no(a) XXX, e-mail XXX e telefone XXX. 
 
As Partes resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços 
(“Contrato”), conforme cláusulas e condições seguintes.  
 
1. OBJETO 
1.1. Constitui o objeto a contratação de empresa especializada na assistência gerencial de 
Instituição de Ensino do Estado do Paraná (“Instituição de Ensino”), objetivando a execução da gestão 
administrativa – recursos materiais, incluindo a infraestrutura da unidade, de acordo com os critérios, 
termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital de 
Credenciamento n.º 03/2022 - PREDUC. 
 
1.2. Das Instituições de Ensino onde serão prestados serviços pela CONTRATADA.  
 
Xxxxxxx 
 
1.3. Integram, como parte deste Contrato, independente de transcrição, todas as disposições do 
Termo de Referência, bem como àquelas constantes do Edital de Credenciamento nº 003/2022 – 
PREDUC, seus anexos e suas atualizações.  
 
1.4. As especificações técnicas estão determinadas na Cláusula 2 do Termo de Referência. 
 
2. FUNDAMENTO 
2.1. Este contrato decorre do Credenciamento nº xxxx - PREDUC, objeto do processo 
administrativo n.º 19.711.565-3, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº XXXXX de 
XXXXX e regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 10.086/2022.  
 
 
3. PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 
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3.1. O CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA os seguintes valores:  
 

a) O valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por aluno matriculado na Instituição de Ensino, 
conforme regras indicadas no Anexo III – DESEMBOLSO FINANCEIRO do Termo de Referência.  
 
b) O valor será pago mensalmente, considerando o número de Instituições de Ensino que a 
CONTRATADA ficou credenciada.  
 

3.2. A prestação dos serviços, a ser realizada pela CONTRATADA, não implicará despesas para a 
CONTRATANTE, sendo que a remuneração da CONTRATADA se dará conforme as regras previstas 
no Anexo III – DESEMBOLSO FINANCEIRO do Termo de Referência. 

 
3.3. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
 
3.3.1. Todos os tributos que forem devidos em decorrência dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes. 
3.3.2. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos 
serviços. 
 
4. REAJUSTE 
4.1. O presente contrato poderá, através de termo aditivo, ser prorrogado por igual(is) e sucessivo(s) 
período(s), limitado ao prazo estabelecido na Lei Federal nº 14.133/2021 e caso seja cumprido as metas 
indicadas no Termo de Referência. Neste caso, serão adotadas as mesmas condições estabelecidas 
no contrato original. Se efetivada a prorrogação, aplicar-se-á a correção correspondente ao IPCA, 
acumulado dos últimos 12 (doze) meses, apurados até a data da renovação. 
 
4.1.1. O reajuste deverá ser solicitado pelo CONTRATADO mediante requerimento protocolado até 30 
(trinta) dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses. 
 
4.2. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 
10.086/2022. 
 
4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a 
partir do último reajuste. 
 
4.3.1. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 
 
4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 
 
5. DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
5.1. A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá à comissão que será designada pela 
Secretaria de Estado da Educação (SEED), conforme item 5.3 deste Contrato, a qual será responsável 
pelas atribuições definidas no Decreto Estadual nº 10.086/2022. 
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5.2. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pela CONTRATANTE, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após 
o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1.  Cumprir e executar todas as obrigações constantes no Termo de Referência. 
 
6.2. A CONTRATADA iniciará a prestação do serviço, conforme contido nas especificações 
contempladas no Termo de Referência, a partir de janeiro de 2023, data de início do calendário escolar. 
 
6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo Fiscal do Credenciamento, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução. 
 
6.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto deste Termo de 
Credenciamento, bem como por todo e qualquer dano causado ao PARANAEDUCAÇÃO e ao Estado 
do Paraná, devendo ressarcir imediatamente em sua integralidade, se for o caso.  
 

6.5. Garantir a proteção das informações pessoais, de acordo com os padrões e recomendações 
estabelecidos na Lei Federal n° 13.709/2018 (LGPD -Lei Geral de Proteção de Dados). 
 

6.6. Paralisar, por determinação da CREDENCIANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 

6.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Edital de 
Credenciamento, no prazo determinado. 
 

6.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de menor aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 

6.9. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
 

6.10. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal que se verifique na prestação do serviço. 
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6.11. A integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, consistência, segurança e 
atualização das informações sob a guarda da CONTRATADA deve ser mantida e assegurada. 
 

6.12. Informar à CONTRATANTE sobre toda e qualquer anormalidade identificada na execução dos 
serviços, inclusive naqueles que, não sendo objeto do credenciamento, interfiram, de algum modo, nas 
atividades a que ele se refere, bem como as providências tomadas para solução pertinente. 
 

6.13. Obrigar-se a manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas quando do credenciamento, conforme prevê a legislação.  
 
6.14. Demais obrigações contidas no Edital de Credenciamento n.º 03/2022 – PREDUC. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas constantes deste Contrato. 
 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 
 
7.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
 
7.4. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como direcionar a 
contratação de pessoas para trabalhar nas empresas credenciadas. 
 
7.5. Garantir o acesso e a permanência dos empregados do contratado nas dependências dos 
órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a execução do objeto do contrato. 
 
7.6. Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, dentro dos prazos previstos no contrato, no 
edital de credenciamento e na legislação. 
 
 
 
8. FONTE DE RECURSOS 
8.1. As despesas do presente Contrato correrão à conta dos recursos próprios do Serviço Social 
Autônomo PARANAEDUCAÇÃO, gerados pelas receitas decorrentes da execução do Contrato de 
Gestão, celebrado entre o Governo do Estado do Paraná e o PARANAEDUCAÇÃO. 
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9. VIGÊNCIA 
9.1. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2023, podendo ser 
prorrogado mediante aditivo nos prazos indicados pelo Decreto nº 10.086/2022 e pela Lei Federal nº 
14.133/2021, a critério da SEED e SSA PREDUC e caso haja cumprimento das metas indicadas no 
ANEXO II do Termo de Referência.  
9.2. O desembolso financeiro do contrato obedecerá às regras do Anexo III – Desembolso 
Financeiro do Termo de Referência.  
 
 
10. PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal, 
a qual deverá ser atestada pelo Gestor do Contrato. Além disso, a nota fiscal deve ser acompanhada 
do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços - GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual 
(inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, 
com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo 
de Referência. 
 
10.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação 
do serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 
 
10.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-
corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual 
n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal. 
 
10.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
     365 
 

 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

10.5. O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na 
fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 
 



 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 
                          
 
 

 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO 

CNPJ: 02.392.034/0001-02 
Avenida Visconde de Guarapuava, 5500  

 Batel– Curitiba – Paraná – Brasil -  CEP: 80.250-901 
 

10.6. Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços 
efetivamente prestados. 

 

11. PENALIDADES 
11.1. As hipóteses de penalidades são aquelas indicadas no item 15 do Termo de Referência. 
 

11.2. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições do Decreto Estadual 
10.086/2022 e Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
11.3. Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 
 
11.4. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 
 
11.5. Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 
 
11.6. Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, 
sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na 
ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 
 
12. CASOS DE RESCISÃO 
12.1. O presente instrumento poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nas situações previstas no Decreto Estadual nº 

10.086/2020 e Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
12.2. A inexecução total ou parcial das obrigações a serem previstas neste Edital e seus anexos 
poderá ensejar a rescisão da CONTRATADA, com as consequências avençadas e as previstas em lei 
ou regulamento. Constituem motivo para descredenciamento: 
 
a. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos do Termo de Referência. 
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b. O cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou prazos do Termo de Referência. 

c. O atraso injustificado no início da execução das obrigações compromissadas no Contrato. 

d. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE. 

e. O desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

f. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma da legislação vigente. 

g. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 

h. A dissolução da CONTRATADA. 

i. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução das obrigações e condições acordadas. 

j. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Edital de Credenciamento. 

k. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução das obrigações e condições acordadas. 

l. A contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, conforme determina a legislação vigente. 

 
12.3.  Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA. 

 
 

 
 
13. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no Decreto Estadual nº 
10.086/2022 e Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.2.  O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 
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13.3.  É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
13.4. As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 
 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital do Credenciamento e seus anexos e 
os documentos apresentados pela CONTRATADA durante a fase de Credenciamento.  
 
14.2. Este contrato é regido pelo Decreto Estadual nº 10.086/2022 e pela Lei Federal n.º 14.133/2021 
e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos 
casos omissos no presente contrato. 
 
14.3.  A CONTRATANTE enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado 
do Paraná. 
 
14.4. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba - PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Local e data 
 

CONTRATANTE     CONTRATADO 
 
 
Testemunhas 
 

1 - Nome:                                                                                                   
 
 

2 - Nome: 

 
 


