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Os departamentos e coordenações da Diretoria de Planejamento e Gestão 

Escolar – DPGE (Departamento de Planejamento da Rede – DPR, Departamento de 

Gestão Escolar - DGE, Coordenação de Estrutura e Funcionamento - CEF e 

Coordenação de Planejamento Escolar – CPE), desta Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte – SEED, realizaram estudos e análises sobre a otimização de 

prédios escolares e cessação da oferta de atividades educacionais de algumas 

instituições de ensino, bem como elaboraram orientações com encaminhamentos a 

serem adotados pela SEED e Núcleo Regional de Educação de Curitiba. 

Sendo assim, solicitamos que sejam realizados todos os encaminhamentos e 

registros que validem esses estudos e análises ou que sejam providenciadas outras 

propostas pertinentes e justificáveis. 

Na sequência, apresentamos os seguintes encaminhamentos:  

 CEEBJA Dr. Luiz Losso Filho: prédio cedido pelo município de Curitiba.  

CE Plínio Tourinho: prédio de dominialidade do Estado do Paraná.  

Haverá cessação das atividades educacionais do CEEBJA Dr. Luiz Losso 

Filho, para o ano letivo de 2021, e os estudantes serão transferidos para o CE Plínio 

Tourinho, município de Colombo, NRE Área Metropolitana Norte. 

 

 CE Dom Orione: prédio locado.  

CE Nilson Ribas: prédio de dominialidade do Estado do Paraná.  

Haverá mudança do CE Dom Orione para o prédio onde funciona o CE 

Nilson Ribas, sendo que esse terá suas atividades educacionais encerradas para o ano 

letivo de 2021.  

 

 Colégio Estadual Conselheiro Zacarias: cessará suas atividades 

educacionais para o ano letivo de 2021, conforme protocolado nº 16.719.9232, e a 

demanda de estudantes será absorvida pelo Colégio Estadual do Paraná. 

O prédio onde funciona o CE Zacarias será cedido após a conclusão da 

reforma do Colégio Estadual do Paraná. 

 

 Colégio Estadual Tiradentes: prédio de dominialidade do Estado do 

Paraná.  

CEEBJA Poty Lazzarotto: prédio locado (condição precária e sem 

acessibilidade).    

Haverá mudança do CEEBJA Poty Lazzarotto para o prédio do CE 

Tiradentes, que cessará suas atividades educacionais para o ano letivo de 2021. A 

demanda de estudantes será absorvida pelo Colégio Estadual do Paraná.   

 

 CE Amâncio Moro: ocupa prédio do município de Curitiba e terá suas 

atividades educacionais cessadas para o ano letivo de 2021.  
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A demanda de estudantes será absorvida pelo Colégio Estadual do 

Paraná.   

 

 Colégio Estadual Dr. Francisco Azevedo Macedo: cessará suas 

atividades educacionais para o ano letivo de 2021.  

A demanda de alunos será direcionada para instituições de ensino mais 

próximas de suas residências ou em instituições de ensino de preferência da família, 

desde que existam vagas remanescentes. 

Esta Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar - DPGE informa que não 

haverá prejuízo algum no atendimento à Comunidade Escolar e que todo o 

planejamento necessário e suporte ao NRE de Curitiba estão alinhados nas tratativas 

supracitadas.  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se 

fizerem necessários.   

Curitiba, 20 de novembro de 2020. 

Ângela Renata de Souza Cordeiro  

Analista Técnica 

Coordenação de Planejamento Escolar  

Departamento de Planejamento da Rede 

 

 

Ruth Mari Moreira  

Coordenação de Planejamento Escolar  
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Luiz Paulo Ribeiro  
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Telma Aparecida dos Santos Luzio  
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Isabel Cristina de Almeida Mota  
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