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Telêmaco Borba, 29 de março de 2022 

 

Senhores Pais/responsáveis 

 

A Secretaria Municipal de Educação informa que a Escola Municipal Mãe do Perpétuo 

Socorro encerrará suas atividades escolares no dia 21 de dezembro de 2022, no 

endereço o qual se encontra hoje na Av. Chanceler Horácio Laffer - Centro, Telêmaco 

Borba - PR. 

Salientamos que está em fase de conclusão a construção de prédio próprio a Escola 

Mãe do Perpétuo Socorro, a qual está localizada na Rua: Palestina S/N, Bairro Monte 

Sinai II. 

Em meados do segundo semestre, a Divisão de Planejamento de Ensino estará 

orientando a realização das rematrículas aos  pais que por opção desejarem levar os 

seus filhos para continuar os estudos na nova escola,  da mesma forma àqueles que 

optarem por matricular seus filhos nas escolas mais próximas de sua residência, assim 

também poderão fazer.  

Lembramos que a diretora eleita em 2021, Profª Gilmara Adriana S. Evangelista, 

continuará na gestão escolar, conduzindo os trabalhos na nova escola. 

Destacamos ainda que esta construção vem de encontro ao anseio de longos anos da 

comunidade dessa região, pois atenderá alunos da Educação Infantil de 4 e 5 anos e 

do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental residentes nos bairros Jardim Monte Sinai I e 

II, Residencial Casa Bela, Jardim Adriane, Vila Rosa, Jardim Itália, entre outros.  

Dados de matrículas revelam hoje, que aproximadamente 400 alunos estão 

matriculados em outras escolas distantes de suas residências pela inexistência de 

uma escola nesta área, onde muitas crianças necessitam de transporte escolar. 
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Obs.: A família que optar por manter a matrícula na escola nova, no endereço citado 

acima no bairro Monte Sinai II, ficarão responsáveis pelo transporte. 

 

Agradecemos e nos colocamos à disposição através do e-mail: sme@pmtb.pr.gov.br 

ou dos telefones (42) 39041522 – 39041660. 

 

 

  Atenciosamente, 

 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
Secretária Municipal de Educação 
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