
Alai� Streme� d� Camarg�
Nasciment�: 13/ 11/ 1912

Faleciment�: 2007, aos 94 anos.

Cursou o ginásio e o secundário, no Ginásio/Colégio Regente Feijó, e o Curso Normal
na Escola Normal Secundariam de Ponta Grossa. Graduou-se em letras pela faculdade
Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa.

De 1940 a 1965 lecionou na Escola Normal de Ponta Grossa. No período de 1956 a
1983, lecionou para o Ensino de Segundo Grau no Colégio Regente Feijó, aposentando-se
como titular concursada da cadeira de Língua e Literatura Portuguesa e de Literatura
Brasileira.

Nos anos de 1960 a 1977, lecionou na Universidade Estadual de Filosofia e Letras de
Ponta Grossa, ministrando as disciplinas de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa. Como
professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira desenvolveram vários projetos no
campo de arte / literatura.

Um projeto desenvolvido por ela de 1975, as terceiras séries dos cursos
profissionalizantes, com a sua orientação, montaram uma dramatização do clássico “I Juca
Pirama”, de Gonçalves Dias representante da 1ª Geração da poesia do Romantismo
brasileiro, o Indianismo. A caracterização foi fiel ao conteúdo do poema e obteve muito
sucesso. A peça foi filmada pela TV. Esplanada, canal 7, de Ponta Grossa e levada ao ar, em
programação local.

Em 2005, publicou o livro de contos “Sublime Lição”, consolidando assim, sua
dedicação, carinho e fidelidade de educadora comprometida com a sua profissão, na qual
dedicou 43 anos de sua vida.



An� Nér�
Nasciment�: 13 / 12/ 1814

Faleciment�: 20 /05/1880

Foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Prestou serviços voluntários nos hospitais
militares de Assunção, Corriente e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai.

Ana Néri nasceu em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, Bahia, no dia 13 de dezembro
de 1814. Casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Néri, capitão-de-fragata da Marinha,
que estava sempre no mar. Ana acostumou-se a ter a casa sob sua responsabilidade. Ficou
viúva com 29 anos, pois em 1843, seu marido morre a bordo do veleiro Três de Maio, no
Maranhão. Criou sozinha os três filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro Antônio. Os dois primeiros
tornaram-se médicos e o Pedro Antônio, militar.

Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai. Os
filhos de Ana Néri foram convocados para lutar no campo de batalha. Sensibilizada com a
dor da separação, no dia 8 de agosto, escreveu ao presidente da província oferecendo-se
para cuidar dos feridos de guerra, enquanto o conflito durasse. Seu pedido foi aceito.

Partiu de Salvador, em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de
enfermagem com as irmãs de caridade de São Vicente de Paulo. Com 51 anos, foi
incorporada ao Décimo Batalhão de Voluntários e durante toda a guerra prestou serviços
nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá. Tornou-se a primeira mulher
enfermeira do país.

Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes,
Ana Néri chamou a atenção, por sua dedicação ao trabalho como enfermeira, por todos os
hospitais onde passou.

Ana montou uma enfermaria-modelo em Assunção, capital paraguaia, sitiada pelo
exército brasileiro. No final da guerra, em 1870, Ana voltou ao Brasil com três órfãos de



guerra. Foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de
Primeira Classe. D. Pedro II, por decreto, lhe concedeu uma pensão vitalícia.

Bernadet� d� Fátim� Goytaca� d�� Sant��
Nasciment�: 24/12/1958

Faleciment�: 28/05/2007

A professora Bernadete cursou magistério no colégio João Ricardo Von Borell du
Vernay, concluiu os cursos de Estudos Sociais, História, Direito e Jornalismo na Universidade
Estadual de Ponta Grossa, trabalhou como educadora na Escola Estadual Eugênio Malanski,
escolas municipais: João Maria Cruz, Prefeito Ernesto Guimarães Vilela, Professor Kamal
Tebcherani, Professora Zair Santos Nascimento e Heitor Ditzel.

Participou do concurso para o INSS onde veio assumir em 1995 apenas por nove
meses, pois sempre dizia “Quero morrer professora”, e isso se concretizou. Faleceu no dia 28
de maio de 2007.



Candid� Leono� Mirand�
Nasciment�: 24/02/1959

Faleciment�: 10/03/2008

A professora Candida Leonor Miranda ao longo de sua exemplar carreira no corpo

técnico-administrativo e corpo docente da universidade, iniciada em 1º de agosto de 1981,

desempenhou suas funções com zelo, eficiência e probidade junto ao centro de

desenvolvimento empresarial  e ao departamento de economia e administração.

No decorrer de sua carreira na UEPG, além das atividades docentes desempenhou

com a máxima competência e exatidão funções de representante docente junto ao Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, membro do

Conselho de Administração e do Conselho Universitário, pró-reitor de graduação e pró-reitor

de assuntos administrativos, revelando significativamente em toda suas carreira a

contribuição para as causas do ensino, da cultura e da administração institucional.

Gentil e esmerada na educação conquistou a amizade e o respeito de alunos,

professores e funcionários da UEPG, sendo exemplo para seus pares, e fazendo jus ao

reconhecimento e louvor da comunidade universitária, em 29/10/2010 recebeu esta

homenagem sendo patronesse do CMEI.



]

Celin� Correi� Ganze��
Nasciment�: 21/ 10/ 1912

Faleciment�: 30/ 08/ 2001

Professora Celina Correia Ganzert, nascida em 21 de outubro de 1912, na cidade de

Tomazina-PR. Filha de Dr. Tácito Correia, primeiro juiz de Direito de Tomazina e da modista

Raimunda Nonata de Lorena. Foi casada com o alfaiate Paulo Ganzert, sendo mãe de nove

filhos. Era uma mulher honesta, dinâmica, enérgica, caridosa, alegre e comunicativa.

Era dotada de dons musicais e rara inteligência, iniciando os estudos de música aos

cinco anos de idade. Sua formação escolar iniciou no Grupo de Tomazina, após estudou no

Instituto Filadélfia de Londrina, onde se preparou para prestar o exame de Madureza(exame

final de aprovação do curso). Formou-se primeiramente em professora regionalista, pela

Escola Regional Estadual de Rolândia.

Começou a lecionar desde muito nova, aos 14 anos de idade, enquanto estava no

magistério. Deu aulas pela primeira vez em uma escola municipal isolada, na localidade de

Cerradinho, na cidade de Tomazina. Algum tempo depois, foi nomeada como professora

estadual, lecionou em diversas cidades como: Tomazina, Pinhalão, Jaguariaíva, Joaquim

Távora, Santo Antônio da Platina, União da Vitória, Cambará, Londrina, Rio Negro,

Paranaguá, e por fim em Ponta Grossa.

Em Ponta Grossa, foi dar aulas na Escola de Aplicação, onde lecionou até se

aposentar. Após sua aposentadoria, deu aulas de Geografia no Ginásio Estadual de Cascavel,

depois na Escola Regional de Querência do Norte, e por último em Rolândia na Escola Zaque

de Mello. Exerceu o Magistério durante quarenta anos.

Faleceu no dia 30 de agosto de 2001, na cidade de Ponta Grossa-PR.



Cleri� R�sean� Riba� J�sli�

A professora Cleris Roseana Ribas Joslin, nasceu no dia 07 de fevereiro de 1954, em

Ponta Grossa.

Formou-se em Pedagogia pela UEPG e em 1989 começou a trabalhar como

professora da Rede Municipal de Ensino, na Escola Rural Belizária Rodrigues.

Foi Pedagoga na Escola Municipal Pref. Major Manoel Vicente Bittencourt de 1997 a

2002, e por último, exerceu o cargo de Diretora no Centro Municipal de Educação Infantil da

Vila Princesa, onde dedicou todo seu tempo.

A professora Cleris Roseana Ribas Joslin, faleceu no dia 18 de abril de 2006.



Dinailc� Cândid� Cordeir�

Dinailce Candido Cordeiro foi funcionária pública, concluiu o magistério no Instituto

de Educação Professor César Prieto Martinez, em 1975. Formou-se pela Universidade

Estadual de Ponta Grossa em Licenciatura em Estudos Sociais, e em 2012 formou-se em

Pedagogia pela Faculdade Secal. Dinailce concursada em 1993 pelo município de Ponta

Grossa lecionou no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha, no Distrito de Guaragi,

também na Escola Municipal da Vila Jamil atuou como professora junto ao Núcleo Regional

de Educação e junto a Secretaria Municipal de Educação.

Concursada em 1995 para o primeiro padrão e em 2016 para o segundo padrão,

como professora municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação, exerceu o cargo de

Diretora na Escola Municipal Doutor Edgar Sponholz e também no Centro Municipal de

Educação Infantil Ana Rita. Em 2011 passou a exercer funções de Assessoramento junto a

Secretaria Municipal de Educação, e por designação da Secretaria participou de alguns

Conselhos Municipais e coordenou Programas e Projetos Especiais.



Edelzir� Silveir�
A professora Edelzira Silveira morou em Ponta Grossa por quase 60 anos, era natural

de Curitiba, nasceu em 15 de setembro de 1926 e faleceu aos 88 anos, no dia 03 de
setembro de 2015. Nascida em uma família pobre, trabalhou muito desde pequena, sendo
babá, chapeleira e tudo o mais que aparecia para ajudar seus pais. Mas tinha um grande
sonho.... Ser professora!

Muito nova foi falar com o Governador do Estado na época, que lhe disse que só
poderia ser nomeada professora quando atingisse a maioridade, e assim ela fez: com o
ginásio completo conseguiu ser professora leiga no interior do Estado, na segunda metade
da década de 40.

Foi nomeada para dar aulas no rincão de Ivaí, que ainda pertencia a Ipiranga naquela
época. A realidade era muito diferente do que conhecia, imigrantes poloneses e ucranianos
viviam lá, numa colônia. As crianças não falavam português e ela aprendeu a sua língua para
alfabetizá-los.

Morava em casas de família e dava aulas com condições precárias, sem preparo
didático- pedagógico algum. Imagine o quanto sofreu para alfabetizar e ensinar todos os
conteúdos em classes multisseriadas da época.

Foi sendo transferida para escolas cada vez mais perto de Ponta Grossa, até que em
1955 foi transferida para a Escola José Elias da Rocha, enquanto fazia o Curso Normal, de
formação de Professores, nessa época já com dois filhos.

Enquanto fazia a Escola Normal foi “descoberta” por seus professores, como uma
profissional que criou uma metodologia especial para alfabetizar: levava seus alunos a
construírem as suas cartilhas, com recortes de revistas e jornais... e foi convidada por eles
para trabalhar na Escola de Aplicação anexa ao Instituto de Educação Cesar Pietro Martinez,
para aplicar sua metodologia diferenciada na época. Lá trabalhou até sua aposentadoria em
1974.

Foi professora alfabetizadora por mais de 25 anos, contribuiu para mudanças em
concepção e práticas pedagógicas de seus colegas, com vivências de valorização da cultura
local e das experiências dos alunos, sempre trazendo efeitos positivos nos contextos
escolares onde trabalhou.



Não passou somente pela vida… deixou marcas e iluminou caminhos de muitas
pessoas, ensinando-as a conhecer o mundo!

Elisian� d� Roci� Hilgember� Man��
Nasceu em Ponta Grossa- PR em 30 de novembro de 1965, filha de Ari Hilgemberg,

motorista, e Ondina Mendes Hilgemberg, professora.

Sempre estudou em escolas pontagrossenses, e em 23 de dezembro de 1982,

concluiu o Curso de Magistério no Instituto de Educação Professor César Pietro Martinez. Em

02 de agosto de 1986, concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade

Estadual de Ponta Grossa – UEPG.

Em 05 de maio de 2004 concluiu o Curso de Especialização em Psicopedagogia

Institucional pela Faculdade Internacional de Curitiba – FACINTER.

Seu amor e dedicação pela educação e seu comprometimento é digno de ser tomado

como exemplo de uma excelente profissional, encantava seus alunos conduzindo-os para o

sucesso na aprendizagem. Iniciou sua vida profissional em 1986 no Colégio São José em

Ponta Grossa, onde lecionou no Ensino Fundamental até o mês de outubro, no mês e ano de

seu falecimento.



Fabian� Hernande� Barb�s�
A professora nasceu em 04 de fevereiro de 1982 e desde muito pequena manifestava

o desejo em ser professora. De 1997 a 2000 estudou magistério no Colégio Regente Feijó e,

em 2005, graduou-se em Pedagogia.

No ano de 2005 ingressou na rede municipal através de concurso público onde

exerceu a função de docente em diferentes escolas exercendo inclusive a função de diretora

na Escola Deodoro Alves Quintilhano.

Faleceu aos 30 anos no dia 05 de julho de 2012 quando retornava para sua casa em

um acidente automobilístico na PR 151 nas proximidades do aeroporto Sant’ana.



Francisc� Isabe� d� Oliveir� Maluf
O Centro Municipal de Educação Infantil tem como patronesse a Professora Francisca

Isabel de Oliveira Maluf, que dá nome ao CMEI. Nasceu em Ponta Grossa em 08 de

novembro de 1936 e não demorou muito para Francisca perceber que tinha o dom de

ensinar. Foi professora normalista pelo Colégio Santana e licenciada em História pela

Universidade Estadual de Ponta Grossa, lecionou na Escola Estadual Jesus Divino Operário e

Colégio Estadual Senador Correia, onde mais tarde foi secretária e diretora.

Muito atenta à vida política, a professora não pensou duas vezes antes de aceitar o

convite para assumir em 1983, a Secretaria Municipal de Educação, onde exerceu o cargo

por seis anos, quando conduziu um processo de valorização da carreira de professor e agitou

o cenário cultural com diversos programas, como o Festival Municipal de Teatro de Ponta

Grossa.

A fiel devota de Santo Antônio também se envolveu com a assistência social, em

1992, foi eleita conselheira para o primeiro Conselho Tutelar da cidade, tendo presidido o

Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e

também do Conselho Municipal Antidrogas.

Em 2000, foi sócia fundadora do movimento Ética e Cidadania, do qual participavam

pessoas dos vários segmentos da sociedade civil organizada, com o objetivo de fiscalizar os

atos do poder executivo e legislativo, sugerindo e cobrando ações das autoridades

constituídas.



Faleceu no ano de 2013, no dia trinta de novembro. Afinal, foi uma educadora, mãe,

avó e criadora de diferentes projetos.

Gisel� Mari� Zande�
Nasceu no dia 21/05/1977 na cidade de Ponta Grossa, PR.

Desde de muito pequena manifestava suas habilidades e dons na área de educação
através de sua paixão por crianças, paciência e facilidade em ensinar, além de apresentar
uma letra cursiva exemplar ainda tinha como uma de suas brincadeiras preferidas, a
escolinha. Era muito zelosa ao ensinar seus sobrinhos e afilhados nas tarefas da escola. Sua
irmã entrou na escola já sabendo ler e escrever graças à professora Gisele e seu talento.

Atuava como professora alfabetizadora em dois períodos, pela manhã na Escola
Municipal Professora Guitil Federmann, na qual atuou por 6 anos, e à tarde no Colégio
Sepam, no qual atuou por 19 anos. Sua relação com seus alunos era ótima, sempre baseada
em ajuda e carinho. De fato, trabalhou por amor. Concluiu o Magistério no Colégio Estadual
Dom Alberto Gonçalves em Palmeiras – PR, em 1996, licenciada em Pedagogia pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa em 2000 e Pós-Graduada em Psicopedagogia na
faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon em 2003. Graduada também em
Gestão Escolar como Especialista em Gestão Escolar em 2004, na Universidade do Sul de
Santa Catarina.

Qualificada profissional de professora da Rede Pública de Ensino para o Turismo local
e regional realizado pela Fundação Cultural e Educacional Cescage em 2007.

No dia 22/07/2010, a professora Gisele Maria Zander juntamente com sua mãe
Alzira, sua sobrinha Ana Flávia e mais uma amiga da família Edinalva, seguiam rumo à cidade
de Palmeira - PR. No caminho, seu carro desgovernou e a professora Gisele infelizmente
perdeu o controle da direção ocasionando um acidente extremamente trágico, no qual, as
quatro integrantes do veículo vieram a óbito no local. A comoção na cidade foi grande, a
manifestação de pessoas diante do fato foi surpreendente.

A professora Gisele tinha dois grandes sonhos os quais infelizmente não realizou em
vida: ter sua própria escola e ter filhos. Com a inauguração do CMEI, seu sonho se torna
realidade, pois a professora Gisele agora tem sua própria escola, e os alunos representam
seus filhos, pois era assim que ela acolhia e tratava cada criança que alfabetizou, com amor e
doação de mãe.



Hayd� Ercili� Larocc�
Assistente social Haydê Ercilia Larocca fez um grande trabalho voluntário frente à

sociedade Evangélica Beneficente e na Associação Comunitária Presbiteriana, que sustentou

a criação da Escola Plácido Cardon na qual exerceu o cargo de direção nos anos de

1964-1976, ficando viúva nesse período.

Após a morte do seu esposo Joel Larocca, Haydê formou-se em serviço social pela

UEPG em 1983. Seu trabalho foi movido por um ideal e religiosidade em favor da infância

das crianças menos favorecidas e ao elevado índice de analfabetos da região do bairro da

ronda na cidade de Ponta Grossa.

Haydê era filha de Samuel Albach e Maria Cristina Justus Albach, nasceu em 07 de

janeiro de 1930, estudou na escola Judith Silveira e no colégio Estadual Regente Feijó não

concluindo os estudos nessa época. Faleceu no dia 15 de novembro de 1986 com 56 anos de

idade.



Helen� Parigo� d� Souz� Cru�
Nasceu em 28 de fevereiro de 1920 em Curitiba-Paraná, foi casada com o doutor

Herculano torres cruz Por 40 anos tendo ficado viúva em 1983 mãe de cinco filhos.

Foi chefe de departamento de história de 1966 a 1968. Priorizava área cultural ao

lado de seu esposo, tendo sido integrante da SCAB uma organização que fomentava eventos

culturais na cidade e do centro cultural Euclides da Cunha que igualmente cuidava de reunir

pessoas dedicadas às letras e a cultura superior clássica na cidade e promovia alguns

eventos culturais sociais.

Em Ponta Grossa criou os filhos, tendo adotado a cidade como se fosse uma cidadã

local. Orgulhava-se de viver aqui e em um aniversário da cidade em 15 se setembro de 1967

na solenidade de comemoração fez um discurso diante do marco da fundação da mesma na

Praça Marechal Deodoro relembrando início da mesma enaltecendo a prosperidade que se

via na atualidade. Tinha dezesseis netos e quatro bisnetos quando faleceu, aos 82 anos,

vítima do mal de Alzheimer, em 19 de novembro de 2002.



Iracem� Machad� Silv�
A Professora Iracema Machado Silva, nasceu em Ponta Grossa na rua Tenente Hinon

Silva n° 50, no dia 24 de fevereiro de 1941.

Filha de Silvio Fernandes Silva, funcionário Público Municipal e de Eunice Machado
Silva do lar.

Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde exerceu a
função de professora durante o período de 09/05/1967 a 06/10/1992, vindo a requerer sua
aposentadoria nesta data.

Lecionou no Colégio Agrícola Estadual "Augusto Ribas"- Ensino Médio nos cursos:
Técnico Agrícola, Técnico Florestal e Técnico em Economia Doméstica ministrando as
disciplinas Fundamentos da Educação e Educação Moral e Cívica.

Lecionou também no Instituto de Educação Professor Cesar Prieto Martinez,
ministrando no curso do Magistério as disciplinas Teoria e Prática da Escola Primária,
Fundamentos de Educação, Psicologia, Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino,
sendo uma exímia professora. Foi uma pessoa de fácil comunicação e com excelente
apresentação em programas de televisão na TV Esplanada canal sete de Ponta Grossa.

Estava sempre aperfeiçoando-se, buscando vários cursos de especialização no
CETEPAR naquela época em Curitiba, para poder dar uma boa qualidade de ensino aos
alunos. Fez parte da Associação de Pais e Mestres nos dois estabelecimentos de ensino já
citados.

Professora Iracema foi estimada e respeitada por todas as pessoas que a
conheceram, tendo um relacionamento cordial e elevado com a família, com os amigos, com
os alunos e com os professores com quem conviveu no exercício do Magistério.

Teve uma existência proveitosa contribuindo à formação de uma sociedade melhor.

Faleceu em 03/02/2001, após ter sofrido durante cinco anos e um mês, uma terrível

enfermidade.



Itamar� Aparecid� Alve� D� Almeid�
Itamara Aparecida Alves de Almeida, nasceu na data de 12 de setembro do ano de

1968, em Ponta Grossa – PR, e faleceu na data de 15 de novembro do ano de 2012, aos 44
anos, solteira, e não deixou filhos.

Realizou seus estudos do Ensino Fundamental ao Médio, no Instituto de Educação
Estadual Professor Cesar Prieto Martinez, onde se formou no Curso de Magistério no ano de
1987, como Professora habilitada para lecionar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1a
a 4a série). A Professora Itamara prosseguiu seus estudos no nível superior, formando-se no
Curso de Licenciatura em História, em 01 de agosto de 1992, pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa do Estado do Paraná – UEPG-PR.

Em 18 de fevereiro de 1994 passou no primeiro concurso para professora da Rede
Municipal de Ensino de Ponta Grossa, com lotação na Escola Municipal Zahira Catta Preta
Mello. Em 23 de março do ano de 1995, passou no 2o concurso, assumindo a vaga na
mesma escola.

A Professora Itamara lecionou, também, em outras escolas municipais, foram elas: -
Escola Municipal Pref. Theodoro Batista Rosas e Escola Municipal Professora Zilá Bernadete
Bach.

Na data de 1o de abril do ano de 2009, no governo do Prefeito Pedro Wosgrau Filho e
da Secretária Municipal de Educação Profa Zélia Maria Lopes Marochi, a Professora Itamara
foi convidada a trabalhar na Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, com o
Projeto Especial envolvendo a “Cultura Afrodescendente” destinado à Educação Infantil, ao
Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos, juntamente com a Profa Eliane
Schwab, Coordenadora de Projetos Especiais.

A Profa Itamara Aparecida Alves de Almeida, só diminuiu seu ritmo de estudos e
aperfeiçoamento profissional quando, infelizmente adoeceu, devido a um carcinoma de
mama que expandiu para uma metástase cerebral, que a levou a óbito, na data de 15 de
novembro de 2012.

No ano de 2018 a professora foi homenageada e eternizada, dando nome ao Centro
Municipal de Educação Infantil em construção, localizado no lote 02 da Quadra 39 do Jardim
Costa Rica, bairro Neves.



Izaur� Mai� Wolochat�
No dia 20 de junho de 2008 foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil

Professora Izaura Maia Wolochate. Possui este nome em homenagem à excelentíssima
Professora Izaura Maia Wolochate.

É importante ressaltar a grande contribuição para a educação como uma
idealizadora, precursora da época nesta área, que buscou moldar com sabedoria e encanto
os primeiros passos da vida de seus pupilos, estimulando-os e fazendo-os descobrir talentos
e amor aos estudos. Atuou como professora, na década de 60, nas instituições de ensino:
Colégio Estadual Júlio Teodorico, Colégio Anchieta e Escola Noturna Júlia Carneiro Rosas
localizadas na cidade de Ponta Grossa.

O gosto pelo magistério era tão grande que ela em um ímpeto de arrojo e com sua
conhecida tenacidade, fundou o Instituto Dom Pedro II, escola particular que nas décadas de
70 e 80, teve um grande número de alunos e tinha a disciplina e qualidade de ensino como
seus pilares principais, se constituindo em uma instituição de renome no meio educacional.

Teve em seu corpo discente o ator, produtor e diretor Odilon Wagner. O qual se
recorda da professora que serviu como influência para seguir a carreira de ator. “Estudei no
Instituto Dom Pedro. Lá, tinha a professora Dona Izaura. Ela ensinava geografia, história e
outras disciplinas com dramaturgia”, comenta. Ele conta que para a época este tipo de
ensino era pioneiro. No campo particular, Izaura foi uma pessoa extremamente dedicada a
tudo e a todos, com temperamento forte e seriedade a toda prova quando o assunto era
educação, bons costumes, moral e família.

Dentre suas várias qualidades, uma que se destacava era sua capacidade de dosar,
como ninguém, os momentos de ternura com seus alunos, amigos e familiares, e ao mesmo
tempo em que exercia sua capacidade de grande líder positiva.

Faleceu com 79 anos de idade, morando junto com sua filha Roseana, seu genro Egon
Aracema e seus netos, visto estar bastante adoentada, na cidade de Santa Luzia no estado
de Minas Gerais, conforme Certidão de Óbito.



Janic� Gonçalve� Oliveir�

O Centro Municipal de Educação Infantil Professora Janice Gonçalves Oliveira iniciou

suas atividades em 05/02/2020. Recebeu este nome em homenagem à Professora Janice

Gonçalves Oliveira, a qual sem dúvida, é merecedora de tal honraria.

Professora Janice Gonçalves de Oliveira nasceu em Ponta Grossa, em 04/02/1976,

casada, mãe de 4 filhos. Concluiu no ano de 1995 o curso de Magistério no Instituto de

Educação Professor Cesar Pietro Martinez. No mesmo ano iniciou sua carreira como

professora trabalhando na Associação de Apoio “Creche Proamor II", permanecendo por 10

anos. Trabalhou na Creche Dom Geraldo Michelleto Pelanda e em algumas unidades

escolares públicas no Município dentre elas: CMEI João de Deus Flores de Paula e a Escola

Municipal General Aldo Bonde.

Veio a falecer em decorrência de um câncer no dia 01/08/2017. A professora Janice

foi uma profissional dedicada ao seu trabalho. Seu carisma conquistou colegas de trabalho,

alunos e pais de alunos.



Juliet� Koppe�
A Patronesse Professora Julieta Koppen nasceu em Castro, Paraná, no dia 22 de

janeiro de 1917, estudou no Colégio Estadual Regente Feijó em Ponta Grossa. Se formou

com 18 anos e no ano seguinte começou a lecionar na cidade de Jaguariaíva, onde conheceu

seu esposo Eduardo Koppen. Teve 6 filhos e criou 4 netos, sendo 3 portadores de

necessidades especiais e 1 que tinha autismo.

Ao vir para Ponta Grossa, lecionou no Colégio Sant’Ana, Colégio São Luis e Colégio

Estadual Professor Júlio Teodorico. Sendo a maior parte de sua carreira no Colégio Estadual

Professor Júlio Teodorico, onde lecionava nos turnos matutino e vespertino. Aposentou-se

em 1966 e continuou lecionando aulas particulares, não somente de matemática, mas

também de outras matérias.

A ideia de colocar seu nome como patronesse do CMEI foi em homenagem por sua

excelência na arte de ensinar sempre com carinho e atenção. Realizava seu trabalho sempre

com dedicação, amor e paciência, tornando-se assim uma professora respeitada e muito

querida por todos que a conheciam.

Muito procurada para dar aulas particulares, pois além de muito paciente também

era autodidata. Como fruto da qualidade de seu ensino, seus alunos foram várias vezes

premiados. Foi uma professora admirável e muito elogiada. Sendo muito lembrada até os

dias de hoje pelos seus ex-alunos. Por todo esse respeito, merece ser homenageada.

Faleceu em 16/07/2003 aos 86 anos de idade de parada cardiorrespiratória.



Lindamar� Paciesn�
Lindamara Paciesny nasceu em Ponta Grossa- PR no dia 27 de novembro de 1963,

filha de João Paciesny e Maria da Conceição Paciesny. Sempre residiu em Ponta Grossa e
começou a trabalhar com Educação Infantil em 1992 na Associação de Apoio à Creche
Proamor III. Era divorciada de José Augusto Batista com o qual teve sua única filha Cassiane
Gabriele Batista.

Estudou o ensino médio na década de 1980 e retornou aos estudos em 2003,
fazendo graduação em Normal Superior- Habilitação Licenciatura para Educação Infantil e
Anos Iniciais na Instituição de Ensino Superior Sant’Ana.

De 1992 até o primeiro semestre de 2005 trabalhou neste CMEI com crianças de 1 a
3 anos de idade, sempre foi considerada uma professora querida pelos alunos e pais da
comunidade. No segundo semestre de 2005 iniciou o trabalho no Instituto das Filhas e Filhos
do Coração Imaculado de Maria, permanecendo até o final de 2006.

Em 2007 começou a trabalhar com Educação Infantil na Escola Santa Terezinha. Em
uma entrevista ao jornal Diário dos Campos (2008), disse que “é um trabalho gratificante, as
crianças se desenvolvem melhor e tem mais integração(...)”. No ano de 2018 voltou a
trabalhar na rede municipal, permanecendo em CMEIs até 2013.

Ela era uma pessoa carismática, que amava seus alunos e o que fazia, muito
caprichosa e gostava de realizar agrados aos pequenos principalmente em épocas de
festividades. O carinho dos alunos era retribuído em forma de cartinhas e presentes com
mensagens carinhosas. Com as colegas de trabalho era uma amiga para todas as horas,
dentro e fora do ambiente escolar. Também era muito recorrida pelas colegas de trabalho
quando uma criança passava mal, apresentava estados febris, ou mesmo se machucava, pois
trabalhou no antigo Hospital Franco da Rocha possuindo experiência na área de técnica em
enfermagem.

Sua trajetória com crianças foi finalizada no mês de novembro de 2013, com
problemas de saúde pulmonar, e após um mês de janeiro conturbado de idas e vindas do
hospital faleceu aos 50 anos de idade no dia 31/01/2014.

Deixou um legado de que as crianças precisam de amor, paciência e tolerância para
que possam se desenvolver cada qual em seu tempo, mediadas por adultos comprometidos
com a prática educativa.



Mari� d� Conceiçã� Dini� Cunh�
Maria da Conceição Diniz Cunha, natural de São Manoel do Paraíso, estado de São

Paulo, nasceu no dia 10 de setembro de 1917, filha de Modestino Nunez Diniz e Rita Maria

Diniz. Casada com Zoroastro L.Cunha(falecido) tendo dessa união três filhas, Arlete, Jeanete

e Anete, quatro netos e cinco bisnetos.

Começou sua vida profissional em Jacarezinho, estado do Paraná, em 1955 como

Inspetora de Alunos no colégio Estadual Rui Barbosa.

Em 1960 veio morar em Ponta Grossa, transferida para o Colégio Estadual Regente

Feijó, onde permaneceu até sua aposentadoria em 1982, continuou trabalhando até 1983

quando se afastou por motivo de doença e recebeu homenagem do Corpo Docente e

funcionários pelo reconhecimento de sua dedicação e dever cumprido.

Faleceu em 13 de março de 1984.



Mari� d� Graç� Frank� Minin�
Patronesse do CMEI Professora Maria da Graça Franke Minini que nasceu em Ponta

Grossa em 30 de março de 1952, falecendo em 21 de julho de 2000. Era filha de Antonio
Franke e Jandira Soeiro Franke. Foi casada por 25 anos com o Administrador de Empresas, Sr.
João Olimpio Borto Minini, com quem teve dois filhos: Rodrigo Antonio Borto Minini e Rafael
José Borto Minini, hoje casado com Mariélle Cristine Minini, pai de Maria Eduarda Minini.

Dedicou toda a sua vida ao magistério tendo iniciado seus estudos no então Grupo
Escolar, hoje Colégio Estadual General Osório, concluiu o 1º Grau, hoje denominado Ensino
Fundamental, no Colégio Estadual Regente Feijó em 1967. Cursou o 2º Grau, atualmente
Ensino Médio, no Instituto de Educação Cesar Pietro Martinez, no período de 1968 a 1970,
obtendo o título de Professora Primária. Cursou o 3º grau, hoje Ensino Superior na
Universidade Estadual de Ponta Grossa, no período de 1972 a 1976, obtendo assim a
Licenciatura em Matemática.

Além disso, concluiu diversos cursos de Aperfeiçoamento e Seminários para
enriquecer seus conhecimentos, nas áreas de Psicologia, Recursos Audiovisuais, Educação
Física e Recreação, Ciências, Matemática e Alfabetização.

Após aposentar-se com o espírito de educadora permanente, dedicou-se a criar e
fundar um estabelecimento de ensino destinado a educar crianças, fundado em 1996 a
Pré-Escola Pingo de Gente, permanecendo até 1999 nesta atividade, encerrando sua
brilhante carreira como docente.

Exemplo de professora, mãe e esposa, dedicada em seus 30 anos de magistério, teve
seu comportamento pautado pela obstinação, honestidade, caráter e honradez, em servir e
promover o bem - comum, com alegria e energia ímpar, características próprias das grandes
personagens que povoam a história de Ponta Grossa e que muito tiveram a felicidade de
conviver e participar do seu dia a dia.



Mari� Sirle� Machad�
Maria Sirlei Machado, patrona do Centro Municipal de Educação Infantil, foi

funcionária pública desta cidade. Filha de Anselmo Martins e Anna Clara Martins, nasceu em
Ipiranga, no estado do Paraná, em 19 de julho de 1952 e faleceu no dia 03 de agosto de
2014, em um trágico acidente de trânsito onde vitimou mais quatro familiares, sendo eles:
esposo, filha e netos. Casada com Leônidas Machado com o qual teve três filhas: Alessandra
Machado Scheifer, Schirley Marian Machado e Claire Suelen Machado Madureira, três netos
e uma neta. Sempre foi uma filha, irmã, esposa, mãe e avó dedicada e carinhosa. Guerreira,
que aos 42 anos voltou a estudar concluindo o Ensino Fundamental e posteriormente o
Magistério.

Em 1998, prestou vestibular e foi aprovada no curso de licenciatura em Pedagogia.
Nesta época, perdeu sua filha Schirley Marian, com 17 anos em um acidente de trânsito.
Ficando muito abalada, encontrou forças em Deus, nos familiares, amigos, nos estudos e no
trabalho, continuando assim sua caminhada.

Concluiu o Magistério no Colégio Instituto de Educação Professor Cesar Pietro
Martinez e licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Em 1988, Maria Sirlei assumiu o cargo de servente escolar na Escola Municipal
Theodoro Batista Rosas, na Vila Guaíra, permanecendo nesta função por 09 anos.

Em 1997, foi reenquadrada para o cargo de escriturária escolar em virtude da sua
aprovação em concurso público. Porém, não exerceu o cargo, por ter sido convidada para
trabalhar no prédio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no departamento de Merenda
Escolar. Tendo como chefe imediata Maria Lúcia Franco Wanderley. Em 2004 assumiu a
coordenação da merenda escolar, e seu chefe imediato foi Luiz Maior.

Em 2014, em pleno exercício de suas funções, veio a falecer vítima de um
acidente.

Trabalhou com muita dedicação durante 26 anos na Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, passando por vários setores. Sempre carismática e assídua em suas funções, com
sua meiguice, conquistou vários amigos valiosos, deixando exemplo de uma mulher
guerreira, que passou por dificuldades em sua vida terrena, mas colocando o trabalho em
primeiro lugar.



Maric� Card�z� Teixeir� Pint�
O Centro Municipal de Educação Infantil tem como patronesse a Professora Maricy

Cardozo Teixeira Pinto, filha de Maria Aparecida Cardozo Teixeira e Mário Teixeira Pinto,

nasceu no dia 13 de janeiro de 1980. Natural de Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Morava

no bairro da Santa Paula, foi casada com Leandro Rodrigues de Assis, do qual dessa união

nasceu Gabriel.

Concluiu seus estudos primários, chamado de magistério, no Colégio Santana no

ano de 1998. Alguns anos depois, decidiu cursar licenciatura em matemática pela

Universidade Estadual de Ponta Grossa, formando-se em 2006.

Sua trajetória profissional foi bastante significativa, destacando-se pela dedicação,

seriedade, ética, compromisso, dinamismo, criatividade, alegria, entusiasmo,

companheirismo, além do ser humano excepcional.

Foi admitida como professora pela prefeitura Municipal de Ponta Grossa em 15 de

fevereiro de 2002, onde foi lotada na Escola Municipal Osni Villaca Mongruel no núcleo

Santa Terezinha. A professora Maricy era muito querida e admirada por todos os alunos que

tiveram o privilégio de tê-la como professora, bem como por suas colegas de trabalho. Em

18 de março de 2011, assumiu seu 2° concurso na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Lotada na Escola Haydeê Ferreira de Oliveira. No entanto, faleceu aos 32 anos de idade no

dia 21 de setembro de 2012.

A Professora Maricy cultivou amizades, semeou amor, espalhou carisma e alegria

que ficarão eternizados.



Marjori� Bitencou�� Emíli� Mende�
Nasceu em 16 de março de 1955, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Filha de

Lindamir Bitencourt Emílio e Sylvio Ferreira. Estudou no colégio Sagrada Família, o que a fez
despertar devido à ligação estabelecida com as irmãs e as educadoras, a vontade de
tornar-se professora.

Em 1971, concluiu o magistério, e ingressou no curso de pedagogia Licenciatura
Plena pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, formando-se em 1975. Exerceu a
atividade de coordenadora pedagógica e professora no Colégio Sagrada Família (1977),
coordenadora de Ensino no Colégio Solução (1981) e Sociedade Educacional Positivo (1983)
em Ponta Grossa.

Em 1979 casou-se com João Amilton Mendes, e tiveram três filhos: Erick (1980),
Yasmine (1983) e Jessica (1985).

Em 1992, Marjorie concluiu seu mestrado em Educação pela Universidade Federal de
São Carlos, cidade onde viveu durante 6 anos com seus filhos e esposo. Marjorie deu início a
carreira docente pela UEPG em 1991, pela qual dedicou mais de 20 anos de intenso trabalho
nos cursos de Graduação e pós-graduação com ênfase nas áreas: Alfabetização, Formação
do professor, Literatura infantil, Prática pedagógica, Estágio, Produção de textos, Mídias
interativas e Educação a distância.

Devido sua exemplar competência assumiu cargos administrativos como chefe de
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, representante docente junto ao
CEPE/UEPG, chefe de Divisão de pós-graduação da PROPESP/UEPG. Exerceu cargo de
coordenação geral dos estágios das licenciaturas e coordenação do curso de pedagogia –
UEPG. Instituiu, coordenou e ministrou aula no programa de Formação Pedagógica para
bacharéis e tecnólogos na UEPG.

Outra experiência no decorrer de sua trajetória, foram dois anos de muito estudo e
dedicação realizados no Programa de Doutorado em Educação da Universidade de Londres,
podendo trazer aos seus alunos mais conhecimentos sobre métodos de ensino e
aprendizagem.Em maio de 2013, Marjorie apresentou sintomas e sinais de uma doença até
então não bem diagnosticada por diversos profissionais e que mobilizou sua família e amigos
na tentativa de reverter o quadro tão intenso a uma pessoa de tanta garra e amor ao
próximo. Diante disso faleceu em 07/07/2014, deixando seu esposo, sua mãe, seus filhos,
genros, noras e neto.

Porém, a lembrança de todos que conviveram de uma forma ou outra com Marjorie
é do seu sorriso, da sua elegância e especialmente da sua sabedoria para conduzir a vida em
diversas circunstâncias. A maior certeza que se tem é que mais do que cumpriu sua missão,
que de uma forma ou outra está presente na vida daqueles que tanto a amam e trará luz e
ensinamentos para o Centro de Educação Infantil que leva o seu nome.



Marlen� Pere�
O nome do CMEI é uma homenagem à professora Marlene Perez, graduada em

Licenciatura em Matemática e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta

Grossa em 1975.

Doutora em Educação na linha de pesquisa Educação Matemática, pela

Universidade Federal do Paraná em 2008. Tinha o título de Doutora por ter defendido a tese

intitulada “Grandezas e Medidas: Representações Sociais de Professores do Ensino

Fundamental”, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, ofertado pelo Setor de

Educação da UEPG.

Foi professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, atuou principalmente nas

áreas de educação matemática, metodologia e prática de ensino de matemática, formação

de professores na licenciatura em Matemática e no curso de Pedagogia. Dispunha de um

vasto currículo, com uma produção técnico-científica invejável. Entre seus trabalhos

destaca-se o relato de experiência “Desenvolvendo o conhecimento matemático com

professores das séries iniciais via mídias interativas”.

Sua dedicação à educação conquistou o respeito de toda a comunidade acadêmica,

sendo merecida a homenagem póstuma à sua memória, atribuindo ao Centro Municipal de

Educação Infantil, no bairro da Ronda, o nome de Professora Marlene Perez.

Marlene Perez nasceu em 30/06/1940 e faleceu no dia 08/12/2015.



Nassim� Sallu�

Nassima Sallum, mãe de 03 filhos, Christian, Kharyn e Lilly Ann, todos formados com

curso superior.  Nassima formada em administração, recursos humanos e música.

Empresária, radialista e apresentadora de TV, atuou na área social, ajudando aqueles

que mais precisam. Foi vereadora por dois mandatos, se destacando pelos numerosos

projetos apresentados e aprovados.

Nassima faleceu em 16/09/2012 no Hospital da XV, em Curitiba. Enquanto viva e

sendo uma grande empresária, gerou mais de 400 empregos, hoje a empresa a qual

gerenciava junto dos seus irmãos e familiares continua se destacando no comércio da

cidade.



Ode�� Cominat�
Professora Odette Cominato, filha de Paulino Cominato e Joaquina Mendes

Cominato, nasceu em 14/11/1926 em Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo. Com
nove anos veio para Ponta Grossa, dando continuidade em seus estudos.

Em 1949 concluiu a Escola Normal e no ano seguinte começou a dar aula no Colégio
Sant’Ana, onde permaneceu até 1980.

Em 1957 conseguiu aulas suplementares no Colégio Regente Feijó.

Em outubro de 1988, aposentou-se com 35 anos de carreira, deixando relevantes
trabalhos e benefícios à comunidade pontagrossense.



Ode�� Mari� Braune�

Patronesse do CMEI Professora Odette Maria Brauner nasceu em Ponta Grossa dia

28/09/1913 e faleceu dia 31/05/2007, filha de Oswaldo e Lucia Wiecheteck.

Estudou no colégio Sant’Ana formando-se professora, onde foi nomeada para exercer

a função de professora primária. Após alguns anos a professora Odette Maria Brauner foi

transferida para o grupo escolar Júlio Teodorico, como professora zelosa e dedicada sempre

teve a preocupação de transmitir aos seus alunos o melhor conhecimento, a boa educação

e, principalmente, o amor à terra natal, buscando o desenvolvimento integral da criança

socialmente carente sem seus aspectos físicos, intelectual, psicológico, moral e social,

complementando a ação da família e da comunidade, proporcionando-lhe desenvolver uma

consciência ética, valorizando os ideais morais, culturais, patrióticos e humanitários.

A patronesse encerrou sua carreira profissional na Escola noturna para operários,

hoje Escola Estadual Senador Correia.



Od�sse� d� Oliveir� Hilgenber�
A patronesse do CMEI Professora Odysséa de Oliveira Hilgenberg, nasceu em Ponta

Grossa, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de fevereiro de 1918, filha de João José de
Oliveira e Otacília de Almeida Garret Hasselmann de Oliveira. Casou-se com Fernando
Hilgenberg e teve cinco filhos.

Após cursar a Escola Complementar de Educação, ingressou na Escola Normal de
Ponta-Grossa. Formou-se professora normalista, na turma de 1937.

Foi nomeada Professora adjunta no Grupo Escolar General Osório de Ponta Grossa,
em 31 de janeiro de 1939. Também nomeada Professora Normalista, Regente de Classe,
para o grupo Escolar Barão de Antonina, da cidade de Rio Negro, Pr - em 31 de janeiro de
1941 e removida em 29 de julho de 1942, como professora regente de Classe, para o grupo
Escolar Ministro Gustavo Capanema, Cidade de Teixeira Soares/PR.

Foi removida novamente em 12 de março de 1943, como professora regente de
classe para o grupo Escolar Professor Colares, da cidade de Ponta Grossa e assim, participou
durante o ano de 1953 do curso de Especialização Intensivo de Medidas Educacionais, onde
recebeu aprovação.

Foi então designada em 21 de fevereiro de 1961, para exercer a função de Diretora
do Grupo Escolar Noturno General Osório de Ponta Grossa.

Realizou na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, o Curso de Extensão de
Pedagogia e Didática, obtendo aprovação em 1961. A partir de fevereiro de 1962, passa a
possuir o Cargo de Responsável e Orientadora da Escola Regimental de Alfabetização de
Soldados, do então 13º Regimento de Infantaria, que passou a funcionar no Grupo Escolar
Noturno General Osório, este que desempenhou por quase dez anos.

Em 12 de outubro de 1971, foi-lhe concedida aposentadoria, após trinta e cinco anos
efetivos serviços prestados à Educação do Estado do Paraná.

A professora Odyssea também realizou diversas obras sociais. Lamentava, por motivos
de saúde, não mais promover eventos sociais, cívicos e beneficentes, mas afirmava sempre
que o sentimento cívico, o amor ao Brasil, continuava vivo dentro de seu coração.

Odyssea de Oliveira Hilgenberg, faleceu nesta Cidade na UTI da Santa Casa de
Misericórdia, no dia 2 de março de 2002, aos 84 anos.



Orac� Pedr�z� Chiconat�
Oraci Pedrozo Chiconato, nasceu na zona rural do Município de Teixeira Soares, em

05/06/44, era a caçula de três meninas que seus pais tiveram, quando seu pai faleceu diante
da dificuldade da família em administrar a lavoura e suas terras, sua mãe vendeu o restante
das propriedades e vieram morar em Ponta Grossa.

Com 16 anos de idade casou com um militar do exército Brasileiro, e teve três filhos,
em 1972 decidiu retornar aos estudos, em 1980 concluiu o curso de Magistério, em 1985
concluiu o curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1991 retornou
aos estudos para cursar Habilitação em Administração Escolar por estar naquele momento
como Diretora da Escola Municipal Dércia do Carmo Noviski.

Sua carreira teve início no magistério em 1982, como Professora da Escola Municipal
Dércia do Carmo Noviski, a qual permaneceu até 2005, atuou como diretora desta
Instituição do ano de 1988 até 2005, destacando-se principalmente pelo seu trabalho
consciente e sério, pela sua organização e solidariedade, se tornou uma profissional muito
admirada nos lugares onde estava.

Foi uma cidadã muito atuante na vida política de Ponta Grossa estando sempre à
frente de pleitos a favor das demandas sociais e políticas públicas, dos menos favorecidos,
porém o aspecto mais relevante de sua personalidade era o altruísmo com que se engajava
aos embates políticos eleitorais, sempre se alinhando aos grupos mais empenhados na
defesa dos interesses populares.

A Professora Oraci Pedrozo Chiconato faleceu no dia 09 de maio de 2015 e deixou
um legado de dignidade e compromisso político e social que, por certo, servirá de modelo
para as futuras gerações.



Salet� d� Roci� Dimbarr�
Nasceu em Ponta Grossa, Paraná, em 5 de abril de 1965 filha de Haroldo

Dimbarre e Iolanda Pereira Dimbarre, foi uma criança feliz e alegre, teve uma adolescência
normal, sendo ela muito risonha, mesmo triste ela tinha um sorriso forte e espontâneo onde
cativava a todos ao seu lado, não tinha cor nem idade, todos eram iguais, e assim conseguiu
ter uma legião de amigos, ela se orgulhava muito disso.

Estudou no Colégio Estadual Professor Colares, Colégio Estadual Regente Feijó e
no Colégio São Luiz, aos 24 anos foi trabalhar na Eletro Thomé Ltda. Em 19/03/1982
trabalhou na Grande Ótica, em 01/03/1986 na Auto Escola Nacional como telefonista e em
25/09/1986 na Caixa Econômica Federal como estagiária. Casou-se no dia 21/01/1989 às
vinte horas na Igreja Santa Terezinha, na Vila Estrela fixando residência na Rua Enfermeiro
Paulino, a qual teve dois filhos Fernanda e Rodrigo, passou onze anos como dona de casa,
vindo a separar-se no ano de 2000 e por estar afastada do mercado de trabalho foram anos
muito difíceis. Tendo trabalhado com jovens nos Irmãos Cavanis e outros no mesmo ramo.
Resolveu retomar os estudos, fazendo Magistério no Instituto de Educação Professor César
Prieto Martinez, formou-se com distinção, passou a fazer faculdade na Secal (Faculdade
Santa Amélia) formando-se em Pedagogia, fez pós-graduação, tendo dezenas de certificados
relacionados ao seu trabalho de ensino infantil.

Concursada pela Prefeitura, foi contratada no dia 23/05/2011. Ficou radiante e
feliz por fazer o que gostava que fosse estar junto de crianças, muitas delas carentes de
tudo, até de amor. Por elas muitas vezes chorou ao ganhar uma flor do campo ou por
repartirem o lanchinho com ela. O carinho das mães, as quais recebia sempre com um
sorriso, cumprimentando-as de braços abertos e beijos. Ao chegar ao fim de ano, quando as
crianças tinham que mudar de sala e de professora, mães e filhos choravam e reclamavam
que queriam continuar com a Prof.ª Salete. Com isso ela foi feliz, amava o que fazia. Suas
aulas tinham que ser perfeitas e todos os alunos sentirem-se felizes. Tudo isso foi apenas um
décimo da vida da Prof.ª Salete. Ela faleceu no dia 06/07/2017.



Sophi� Adamowic�
O CMEI tem como patronesse a Profª Sophia Adamowicz que nasceu no dia

27/02/1926, iniciou sua vida estudantil no Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico,
prosseguindo seus estudos no Colégio Estadual Regente Feijó, onde mais tarde foi também
professora. Formou-se na Escola Normal, hoje Instituto de Educação Professor Cesar Prieto
Martinez.

Começou sua vida como docente na cidade de Guarapuava, onde lecionou por dois
anos. Retornando a Ponta Grossa, fez o curso de História e Geografia na então chamada
Faculdade de Ponta Grossa. Atuou como professora durante 23 anos no Colégio Professor
Júlio Teodorico.

No Colégio Regente Feijó trabalhou como professora e como orientadora do
departamento de História. Foi também diretora do Anexo do Colégio Regente Feijó, que
ficava no prédio onde atualmente é o Centro de Cultura de Ponta Grossa.

Na Academia Professor Altair Mongruel, hoje Colégio Pontagrossense (SEPAM) foi
professora de História.

Em todas as instituições em que atuou a Professora Sophia foi sempre muito bem
conceituada devido a sua competência, dedicação e compromisso com a Educação, mesmo
depois de aposentada orientava alunos de cursos de graduação e de pós- graduação do
curso de História, tendo em vista seus vastos conhecimentos nesta área e sua disposição em
ajudar os alunos a crescerem e serem também bons profissionais.

A Professora Sophia Adamowicz faleceu no dia 08 de Outubro de 2002, deixando um
exemplo de vida pessoal e profissional.



Tarcil� Mari� Ma�tin� Pizyblsk�

Nasceu em Ponta Grossa no dia 1 de abril de 1932. Filha de Osório Guimarães

Martins e Cirene Stahlschimidt Martins , era bisneta do senhor Cláudio Guimarães

Gonçalves, primeiro prefeito de Ponta Grossa.

Em 1953 concluiu o curso de magistério na Escola Normal Regente Feijó e recebeu a

nomeação para professora para o grupo escolar Becker e Silva, onde exerceu a profissão até

a sua aposentadoria em 1979.

Tarcila dedicou sua vida às crianças. Cuidou do seu conhecimento, do seu alimento e

de seu desenvolvimento em vários níveis. A elas deu seu tempo, sua dedicação, seu exemplo

e seu amor.



Terezinh� d� Lourde� Nada�
O Centro Municipal de Educação Infantil Professora Terezinha de Lourdes Nadal

acredita que a educação infantil é uma etapa importante para que a criança construa seu
conhecimento. Reconhece que a criança está em um constante processo de
desenvolvimento, o qual se consolida através das práticas sociais.

Nossa instituição surgiu pela necessidade que a comunidade sentia em ter um CMEI
para acolher seus filhos. Assim no ano de 2019, com o Decreto de criação nº 14.075, de
06/02/2017 de – DOM Resolução Credenciamento e de Autorização de Funcionamento
nº043/19 de 20/09/2019 – DOM, surgiu nosso CMEI tendo como entidade mantenedora a
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Terezinha de Lourdes Nadal, filha mais nova do casal João Nadal e Metile Nadal,
nasceu nesta cidade em 1957. Iniciou seus estudos na Escola Municipal Fioravante Slavieiro,
depois foi para um colégio particular, concluiu a oitava série. Seu ensino médio foi no
Colégio Regente Feijó, formando-se em 1977 no curso de Auxiliar de Administração
Hospitalar.

Em 1997 começou a trabalhar no CEI Casa de São Luiz como coordenadora. Vinte e
dois anos depois voltou a estudar, em 2020 ingressou no curso de Pedagogia. Em 2005,
concluiu Pós-Graduação em Psicopedagogia. Em 2009, foi eleita diretora do CMEI Odette
Cominato e reeleita em 2014. Em 2016, depois de muito lutar contra o câncer, veio a falecer.

A construção do CMEI Terezinha Nadal atendeu a necessidade da comunidade que
precisava muito de uma instituição próxima de suas casas. Sendo assim a comunidade
valoriza muito, facilitando o trabalho com seus filhos. São famílias presentes e participativas
em reuniões e eventos, pois entendem que a família e escola devem andar na mesma
direção para que se possa ter êxito na formação dos alunos.



Vand� Taque� d� Almeid�
A professora Vanda Taques de Almeida nasceu em 21 de novembro de 1963.

Dedicou sua vida ao magistério na rede pública municipal onde atuou na escola Adelaide

Thomé Chama. Faleceu em em 02 de maio de 2021 após 33 anos alfabetizando centenas de

crianças.



Vov� Arind� Borat�

A patronesse do Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Arinda Borato, a Sra.
Arinda Borato nasceu no dia 02 de agosto de 1939, foi uma das primeiras moradoras do
bairro, bairro este formado por lotes da Fazenda Borato, havendo portanto, significativa
participação na criação da creche, visando benefícios para as crianças do seu bairro.

Como critérios de atendimento, priorizou-se matricular os filhos de mães que
trabalham fora do lar, com renda de até três salários mínimos. A creche então, na época, foi
declarada pela Lei no 5.991 da Câmara Municipal de Ponta Grossa como de Utilidade Pública
no dia 30 de junho de 1998.



Adelaid� Thom� Chamm�
A Escola Municipal Professora Adelaide Thomé Chamma – Educação Infantil e Ensino

Fundamental tem como patronesse a Professora Adelaide Thomé Chamma, nascida em
Rebouças no dia 20 de fevereiro de 1927.

A qual concluiu em Ponta Grossa os cursos de Licenciatura em Matemática e
Física,iniciando suas atividades docentes em 1946, no Colégio Estadual do Paraná de
Curitiba. Transferiu-se para o Colégio Estadual Regente Feijó, onde lecionou até 1974,
quando se aposentou. Foi professora titular do Departamento de Matemática e Física e
membro do colegiado setorial de Ciências Exatas e Naturais da UEPG até 1990. Nossa escola
é muito privilegiada com a patronesse ainda viva e que sempre fez questão de inteirar-se das
atividades da escola.



Agenorida� Stadle�

A escola recebeu o nome de Agenoridas Stadler, em homenagem a Professora
Agenoridas Stadler, nascida em 30 de setembro de 1916, filha de Maria Benedita e David
Stadler.

Formou-se professora pela Escola Normal em 12 de dezembro de 1936, iniciando
suas atividades profissionais na Escola Isolada Salomão Guelmann, no Desvio Ribas,
prosseguindo em sua carreira lecionou por dezenove anos no Grupo Escolar Professor
Amalio Pinheiro, fazendo parte do primeiro corpo docente constituído na escola.

Foi colega de ilustres professores como: Raul Pinheiro Machado, Vitória Braga
Ramos, Maria Augusta Negrão, entre outros. A Professora Agenoridas Stadler, não chegou a
casar-se e ter filhos, mas abraçou como missão o Magistério e adotou seus alunos como se
fossem seus filhos, dedicando a eles seu trabalho e seu carinho. Faleceu em 09 de maio de
1998. Deixando como legado o trabalho exemplar, a lembrança de seus ex-alunos, o
reconhecimento e a saudade.



Ald� d�� Sant�� Rebonat�

Nasceu em Curitiba no dia 11 de março de 1893.

Fez todos os seus estudos na cidade em que nasceu.

Filha de Theodoro Nenê e Lucinda dos Santos. Formou-se pela Escola Normal de
Curitiba no ano de 1912.

Lecionou em Curitiba e em Castro. Foi Diretora do Grupo Escolar Vicente Machado
na cidade de Piraí do Sul. Veio para Ponta Grossa, onde foi designada para o Grupo Escolar
Senador Correia.

Em 1934 por ocasião da inauguração do Grupo Escolar Júlio Teodorico, foi removida
para aquele estabelecimento, tendo lecionado no Curso Complementar.

Em 1935 foi designada para ser Diretora do Grupo Escolar Senador Correia, lugar que
ocupou até o ano de 1956.

Aposentou-se após 44 anos de efetivo exercício no Magistério Paranaense. Além
dessa função pública, teve atividades religiosas e cívicas.

No setor cívico atuou na Legião Brasileira de Assistência e mais tarde na União Cívica
Feminina.

No setor religioso, atuou no Apostolado da Oração de Castro, Piraí do Sul e em nossa
cidade. Fazia parte da Ordem Terceira Franciscana, Mães Cristãs e Damas de Caridade, onde
teve grande e profícuo trabalho em prol dos mais necessitados. Católica convicta, muito fez
em prol da causa de Cristo, tendo educado e criado seus filhos nessa fé.

Foi casada com Domingos Rebonato com quem teve 04 filhos.

Faleceu no dia 24 de fevereiro de 1964.



An� d� Barr��
A Professora Ana de Barros Holzmann nasceu em 11 de julho de 1914 em Curitiba –

Paraná – filha de Martha e João Antonio de Barros.
Fez o Curso Primário no então “Grupo Escolar Xavier da Silva”, depois o Curso

Complementar e o exame de Admissão para o Instituto de Educação do Paraná.
Formou-se Professora de Curso Primário em dezembro de 1931, com distinção e

louvor. Seu primeiro emprego foi como Professora Adjunta no Grupo Escolar Tiradentes,
passando depois a Regente de Classe.

Casou-se em 1934 em Curitiba com Rubens Holzmann, de tradicional
família pontagrossense. Dessa união nasceram dois filhos: Marise e Sérgio.

Em 1943 ficou viúva com 29 anos de idade, tendo seu marido falecido em um
acidente de avião.

Devido a essas circunstâncias e para prover necessidades e a educação dos filhos
menores, prestou concurso para Escola Normal, hoje Instituto Estadual de Educação
Professor César Prieto Martinez, para a Cadeira de Português, passando então a Professora
Catedrática.

Em 1944, fundou com os professores Aristeu Costa Pinto e Égdar Zanoni o Instituto
Lourenço Filho, para ensino primário e curso de Madureza – que hoje equivale ao Curso
Supletivo.

Continuou dando aulas na Escola Normal.
Foi a primeira professora de Orientação Educacional de Ponta Grossa, tendo feito

para isso diversos cursos de especialização em Curitiba.
Em 1953, foi operada do coração em São Paulo - Capital, sendo esta a 2ª. operação

de Válvula Mitral realizada no Brasil.
Trabalhou sempre como Professora de Português e Orientação Educacional até sua

aposentadoria, após 32 anos de Magistério. Era Professora por excelência e sempre dizia
que: “...se não fosse Professora, seria Professora.”

Iaiá, como era carinhosamente chamada, era simpatizante do espiritismo e
frequentava assiduamente a Sociedade Espírita Francisco de Assis.

Era Oradora Oficial de todas as festas cívicas e culturais realizadas na cidade.
Pronunciou discursos memoráveis. Possuía uma oratória vibrante, impecável e uma
extraordinária capacidade de ser entendida pelos mais humildes e pelos eruditos.

Tinha uma facilidade incrível de comunicação com as crianças e os jovens e foi
muito bonito ver, no dia de seu falecimento, homens e mulheres irem prestar homenagem, a
última, àquela que os ensinou com tanto amor e alegria.

Faleceu em 21 de abril de 1968. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de
Ponta Grossa.



Armid� Frar� Gráci�
Armida Frare Grácia, filha de João Frare e Maria Frare, nasceu em Ponta Grossa,

Paraná, Brasil em nove de junho de mil novecentos e onze (09/06/1911). Foi casada com

Luciano Gracia Neto com quem teve seu filho 

Lincoln Frare Gracia.

Armida foi aluna do Grupo Escolar Senador Correia até a 4ª série e da Escola

Intermediária na sequência dos estudos. Formou-se pela Escola Normal Primária de Ponta

Grossa em 1929, e no ano seguinte foi nomeada professora adjunta na Escola de Aplicação

que funcionava em anexo à Escola Normal de Ponta Grossa. Em 1933 foi nomeada regente

de classe da Escola Intermediária. Em 1940, passou a exercer a função de auxiliar de ensino

da Escola Normal Primária, na qual ministrou matemática, estatística, educação física e

metodologia e prática de ensino até 1963, vindo a se aposentar no ano seguinte.

Armida obteve destaque, também, no cenário da educação pontagrossense, porque,

por ocasião de sua aposentadoria, não abandonou o magistério, mas sim criou sua própria

escola, o Instituto Pestalozzi, na qual funcionavam os cursos de Jardim da Infância e

primário, além de ofertar preparatório para concursos públicos. Assim, acabou por criar o

primeiro preparatório para o vestibular – o CAF – Curso Armida Frare. A professora Armida

faleceu em dezessete de março de dois mil e um (17/03/2001) e foi homenageada pela

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que adotou seu nome para a nossa escola.



Braulin� Carneir� d� Quadr��

Braulina Carneiro de Quadros, filha de José Francisco de Quadros e Carolina Carneiro

de Quadros, foi a primeira diretora da Escola Estadual Professor Becker e Silva fundada em

16/01/1945. Foi professora de Educação Física na Escola Normal Regente Feijó. É lembrada

até hoje por seus alunos da época, por sua determinação, organização e dedicação como

profissional.



Cristian� Lewando�sk�
Dat� d� nasciment�: 23/09/1982

Dat� d� faleciment�: 04/07/2018

Atuante no Magistério ponta-grossense desde 2001, iniciou a carreira na Escola

Leopoldo Pinto Rosas. Foi diretora dos Centros Municipais de Educação Infantil Odette

Cominato e Cleris Roseana Ribas Joslin, além de diretora interina do CMEI Anísio Teixeira e

pedagoga na Escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo. Na data de seu falecimento atuava como

professora na Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio.

Ao longo dos anos, foi pedagoga, diretora e professora de milhares de crianças das

escolas públicas municipais em nossa cidade.



Catarin� Mir�

A patronesse da escola é a ilustríssima senhora Catarina Miró, que nasceu em 02 de

dezembro de 1827 em Morretes – Paraná. Casou-se com o Sr. José Miró de Freitas e teve

dois filhos: Maria Nicéia e Guilherme. Seu marido comercializava erva-mate para exportação

e viajava pela Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai. Conta-se que era uma mulher de energia

dura e moral sem par. Após o falecimento de seu marido, dirigiu a fazenda de criação de

gado com seus 32 empregados, administrando assim a fortuna deixada pelo marido



Dérci� d� Carm� Novisk�

O nome da nossa escola é de uma professora que se destacou muito pelo seu
trabalho na década de 1970.

Ela se chama Dércia do Carmo Noviski.

A professora Dércia desenvolveu por longos anos atividades como professora na
Escola Júlio Teodorico.

Ela faleceu  no dia 02 de setembro de 1974.

Por ser tão boa professora , decidiram que a nossa escola receberia o nome dela e a
partir de então seria nossa patronesse



Eclé� d�� Pass�� Hor�
A Professora Ecléa dos Passos Horn, foi uma grande e competente professora da

nossa cidade, nascida em 23/03/1930 em Ponta Grossa, Filha de José dos Passos e Ida

Almeida Passos, casou-se com Admar Horn e tiveram um filho, com o nome de José André

Horn.

Faleceu em 18/02/1981, num acidente de carro com o esposo.

A professora Ecléa era Bacharel em Informática, e atuou como professora do

Colégio Estadual Regente Feijó e catedrática na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e

Letras de Ponta Grossa. Trabalhou como funcionária pública da Secretaria Municipal de

Administração e Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Foi presidente

do Quartel da Guarda Mirim de Ponta Grossa. Participou do Rotary Club como 1ª Domadora,

onde realizou inúmeras atividades filantrópicas junto à população carente de Ponta Grossa.

Exímia profissional dedicou sua vida como professora.



]

Glac� Camarg� Secc�
Glacy Camargo Sêcco, nasceu em Teixeira Soares em 14 de junho de 1922. Desde

cedo, mostrou-se grande estudiosa da Língua Portuguesa. Em 1938, sua família mudou-se

para Ponta Grossa. Formou-se em Línguas Neolatinas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras no ano de 1945.

Lecionou Português, nos Ensinos Fundamental e Médio, em diversas escolas da

cidade e da região. Exerceu o magistério superior como professora catedrática no

Departamento de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 1958.

Foi uma das primeiras docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa

a fazer Pós-graduação. Na UEPG ainda, deu nome ao Centro Acadêmico de Letras – Centro

Acadêmico de Letras Professora Glacy Sêcco.

Publicou obras literárias, gramaticais e linguísticas. É membro da Academia de Letras

dos Campos Gerais, Cadeira nº28 e do Centro Cultural Prof Faris Michaelle.

A professora Glacy foi casada com João Sêcco e teve dois filhos: José Roberto e

Josiènne Ribas. Ela faleceu em 11 de setembro de 2007, aos 85 anos.



Guiti� Federman�

A professora Guitil Federmann, nascida em Belo Horizonte – MG, filha de Leão e

Paulina Federmann, por sua valorosa dedicação, não apenas ao magistério, mas à nossa

cidade como um todo.

Guitil Federmann foi professora, farmacêutica e bioquímica, solteira, exerceu o

magistério em nossa cidade por mais de cinquenta anos, sócia fundadora do Hospital São

Lucas de Ponta Grossa e contribuiu com trabalhos voluntários em várias instituições de

caridade, faleceu aos 79 anos de idade.



Hayde� Ferreir� d� Oliveir�
A Professora Haydeê Ferreira de Oliveira, nasceu em 11 de março de 1931, em

Carambeí. Filha de Jesuíno Antônio de Oliveira e Arminda Ferreira de Oliveira. Iniciou sua

carreira no magistério ainda muito jovem, em 1950, na Escola do Boqueirão, construída em

um terreno doado por seu inesquecível pai. Anos mais tarde, mudou-se para Ponta Grossa,

atuando como professora no Grupo Escolar Professor Meneleu de Almeida Torres, na Vila

Vilela. Era casada com o Senhor Jesuíno Madureira com quem teve um filho, Jesuíno Euzébio

de Oliveira. Faleceu no dia 15 de maio de 1981, após alguns dias de internamento no

Hospital Santa Casa de Misericórdia. Durante o exercício do magistério dedicou-se

inteiramente à luta por uma educação mais democrática e de qualidade.



Idáli� Góe�
Natural de Guarapuava nascida no dia 31 de dezembro do ano de 1931, iniciou o

curso primário na Escola Estadual do Alto da Serra da Esperança, após algum tempo concluiu
o Curso Normal no Colégio Sant’Ana e iniciou a vida profissional na Escola Municipal de
Xaxim Alto e trabalhou na Secretaria de Agricultura, ambas em Guarapuava.

A professora Idália também se interessou por música, fez curso de canto,
participando do coral da Professora Carol Ferreira e, também de um curso de piano com o
Professor José Bom.

Sua vontade de ser educadora surgiu ao ver sua irmã mais velha dar aula naquela
época, então começou a lecionar aos dezesseis anos e ao chegar aqui conheceu Dona Otília
Bonatto esposa do Senhor Alceu Grein, que era inspetora numa escola no centro da nossa
cidade, sabendo que gostava de lecionar e tinha experiência incentivou a fazer uma lista de
crianças que gostariam de aprender e frequentar uma escola perto de casa, pois a que eles
estudavam ficava no Taquaruçu um pouco distante daqui.

Assim foi o início da Escola Isolada de Cristo Rei 1.960. Depois de alguns anos ali,
onde funcionava a escola do outro lado da rodovia 373/376 na casa de sua irmã Terezinha
que ficava em um barracão (utilizado para guardar maquinários agrícolas). Foi improvisada
uma sala de chão de terra batido, sendo que no inverno era feita fogueira, para aquecer os
alunos de classe multisseriada. A Professora Idália atendia as crianças de 3º e 4º séries e sua
irmã Terezinha atendia as 1º e 2º séries, que naquele tempo assim eram chamados.

Ela relata que há pouco tempo descobriu como colocaram seu nome na escola, não
tinha conhecimento sobre quem a homenageou, então conversando com algumas pessoas
que confirmaram. Que foram engenheiros que construíram a instituição e que tiveram a
ideia de colocar seu nome ao saber da tão valorosa história da nossa querida Patronesse e
que foi a primeira professora da escola.

Nos dias de hoje, a professora Idália e suas irmãs ainda participam ativamente dos
eventos promovidos pela escola e por ela mesma. Ela oferece aos alunos e funcionários uma
festa junina no dia de São João para agradecer a colheita com doces típicos, danças juninas e
vestidos a caráter. No mês de dezembro propicia a Festa de Natal com guloseimas, presentes
e a visita do Papai Noel, para fazer a alegria da criançada.



Judit� Maced� Silveir�
Nossa patronesse, a senhora Judith Macedo Silveira estudou em Curitiba na Escola

Normal, foi aluna da professora Júlia Wanderley. Era muito estudiosa e dedicada e ao

receber o diploma foi lecionar no povoado de Veados- Município de Colombo. Pediu

transferência para o município de Ponta Grossa, concedido pelo regulamento nº 140, Art.

113, de 2 de março de 1912. Esteve afastada por motivo de licença, reassumiu o cargo em

25 de fevereiro de 1914. Entre os anos de 1916 e 1917 assumiu a direção da Escola

Intermediária Modelo 2, que tinha o objetivo de preparar alunos para o ingresso a Escola

Normal de Curitiba. Lecionou no Grupo Escola Senador Correia, de 1917 a 1927, foi

integrante da banca examinadora em 1918 e 1927.

Em 1926 fundou um Colégio Particular “Liceu dos Campos”, situado na Avenida

Vicente Machado, nº 401, em Ponta Grossa, modelo de instituição de ensino, orgulho dos

ponta-grossenses de seu tempo.

A professora Judith seguiu lecionando e dirigindo escolas até 1945. Aposentada da

regência da Escola Pública passou a trabalhar com mais intensidade no Liceu. Incutia em

seus alunos o senso de responsabilidade, de disciplina, de amor e trabalho. Ela não foi só

professora de executar programas, não era idealista, mas patriota sincera e convicta. Por

vezes enérgica, mas justa e boa, vivendo unicamente para pôr seus pupilos no caminho

certo. Como foi dito, patriota, incutia nas crianças “aquilo que honra e dignifica”



Não se sabe ao certo data de nascimento ou falecimento, porém sabe-se que em

1947 o secretário Zelfrido Wagner Schnirmann, da loja Maçônica Amor e Caridade pediu

uma homenagem póstuma ao Prefeito da época.

Kazuk� Inou�
Kazuko Inoue nasceu em 22 de abril de 1950 em Sukuokaken, no Japão e mudou para

o Brasil aos cinco anos de idade juntamente com sua família.

Durante sua infância morou em São Paulo, onde cursou o ensino de primeiro grau no

Ginásio Marinski. Em Ponta Grossa-PR, cursou o então chamado Ginásio no Colégio Regente

Feijó e se formou no curso de Letras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG.

Foi professora de Língua Portuguesa e Literatura no antigo ensino de 1º e 2º graus no

Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, bem como no curso de Letras

da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR, onde sempre desempenhou suas funções

com muita responsabilidade e competência.

Foi diretora do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von BorellduVernay por dois

mandatos, conseguindo nesse tempo, muitas melhorias para a instituição, como a

implantação de novos Cursos e elevando o nome do Colégio perante o município e o

Governo do Estado do Paraná.

Seu trabalho foi reconhecido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, quando

recebeu, da então Secretaria Municipal de Educação e Cultura, um troféu em homenagem e

reconhecimento público por tudo que realizou em benefício de seu bairro e pela cidade.

Em seu trabalho foi uma especialista, sempre pesquisando, estudando, aprimorando e

ampliando seus conhecimentos. Fez vários cursos de especialização, sendo o último de

mestrado, que estava cursando em Curitiba.

Kazuko era muito dedicada à vida espiritual, onde passou a compor a Congregação da

Ordem Franciscana Secular no dia 15 de julho de 1992, véspera em que fez a cirurgia na qual

lhe foi transplantado um rim.

Tendo na tradução de seu nome a palavra “bondade”, Kazuko era uma pessoa

profundamente honrada em sua missão espiritual e em seus compromissos para com a

sociedade, onde foi um exemplo de vida e de serviço à todos.



Lois� Foltra� d� Lar�
Nascida em 7 de fevereiro de 1957, em Ponta Grossa, no Estado do Paraná, filha mais

velha dos quatro filhos de José Teixeira de Lara e Lloyd Foltran de Lara, foi uma batalhadora

dedicada, um exemplo para seus alunos, colegas, preocupada em repassar valores que

pudessem ajudar sempre em suas vidas.

Fez o segundo grau (magistério) no Instituto Estadual de Educação Professor César

Prieto Martinez e em 1980 no curso de Licenciatura em Pedagogia-Habilitação em

Administração Escolar.

A partir de 1975 passou a fazer parte do quadro de professores da Secretaria

Municipal de Educação de Ponta Grossa, assumindo a direção da Escola Municipal Professor

Jorge Dechand, onde desempenhou a função de administradora escolar de 1981 até 1988.

Posteriormente trabalhou em turmas do município pela manhã e no Colégio Marista

Pio XII no perído da tarde. Mais tarde assumiu turmas integralmente no CAIC até voltar à

gestão escolar como primeira administradora escolar da Escola Municipal Professor

Sebastião dos Santos e Silva, onde trabalhou de até 1998.

No segundo semestre de 2000 foi vítima de uma doença gravíssima “Leucemia

Mileóide Aguda” onde se submeteu a vários exames e diversas sessões de quimioterapia

para exterminar a doença. No início, as respostas ao tratamento foram positivas, sua fé em

Deus e sua força de vontade de viver e de curar-se a deixaram forte e segura para enfrentar

toda as dificuldades do tratamento. Mesmo doente lutou pela vida e, em momento algum,

pensou em parar de lecionar. Continuou mantendo contato com a escola a qual trabalhava,

expressando sua vontade de voltar o mais rápido possível para a sala de aula. Passado seis

meses de tratamento seu estado de saúde começou a agravar-se surgindo outras

complicações devido à baixa resistência do organismo vindo a falecer em 28 de março de

2001, na cidade de Ponta Grossa.

Apesar de deixar uma lacuna insubstituível, deixou sobretudo para sua família,

parentes, amigos, colegas de trabalho e alunos, o exemplo de uma pessoa simples,

batalhadora, justa, íntegra, competente e dedicada ao máximo às causas da educação

brasileira.



Lúci� Pache�
Primeira filha do casal Helena e Lino Pacher, descobriu muito cedo que tinha

diabetes, do tipo mais agressivo, mas isso não impediu que fosse em busca do sonho de ser

professora.

A doença fez Lucia tomar uma difícil decisão – não ter uma família – dedicando-se

assim, totalmente ao magistério. Formou-se em Pedagogia pela UEPG e logo iniciou suas

atividades como professora do Município de Ponta Grossa no dia 01.03.1985, lecionando na

Escola Municipal Prefeito Dr. Eliseu Campos Mello, no bairro Ronda. Atuou também como

professora da APAE e foi pedagoga na Escola Municipal Ana de Barros na Vila Maria Otília e

na Escola Guitil Federmann no núcleo Santa Maria.

Com o passar dos anos a diabetes lhe tirou um dos rins e em 2009 foi forçada a se

afastar das atividades, ficando seis anos afastadas das salas de aula, vindo a falecer em

17.11.2013.



Mari� Antoni� d� Andrad�

Maria Antonia de Andrade, filha de Pedro Rodrigues Andrade e Hermancia Quadros

Andrade, cursou o Primário no Colégio Sant´Ana em Ponta Grossa e Grupo Escolar Dr.

Vicente Machado da cidade de Castro. Concluiu o Primeiro e Segundo Graus na Escola

Normal de Ponta Grossa, antiga Escola Comercial do Grupo Escolar Senador Correia e Escola

Intermediária D. Judith Macedo Silveira de Ponta Grossa.

Foi professora substituta efetiva na Escola de Aplicação anexa à Escola Normal de

Ponta Grossa, de 1924 a 1926. Professora Normalista na mesma escola de 1926 a 1957. Foi

professora regente de classe no Colégio Pontagrossense D. Judith Silveira.

Publicou a cartilha de alfabetização “Minha Terra” pela Editora do Brasil e dedicou a

obra ao seu professor de metodologia, Sr. Roberto Emílio Mongruel e aos seus pais.

O nome da escola foi uma homenagem prestada pelo prefeito da época Otto Santos

Cunha à docente Maria Antonia de Andrade, nascida em Castro – Paraná em 30/09/1908.

Otto Cunha, na ocasião da inauguração (06/1986), mencionou que Maria Antonia de

Andrade tinha sido uma das suas primeiras professoras, pela qual guarda um carinho

especial.



Mari� Couti� Riesember�

Nasceu no dia 05 de abril de 1916 na cidade de Lapa. Em 1935 concluiu a Escola

Normal e iniciou sua carreira docente em Jaguariaíva. Em 1946 mudou-se para Ponta Grossa

onde continuou a dedicar-se à educação atuando como professora.

Possuía inegável compromisso com a educação e por esse motivo ministrava de

forma totalmente gratuita aulas particulares a alunos carentes que preparavam-se para o

exame de admissão ao ginásio.

Faleceu no ano de 1996 tendo levado uma vida simples e inteiramente dedicada à

educação.



Mari� Elvir� Justu� Schimid�
Nasceu em 11 de setembro de 1921, no Distrito de Guaragi, filha de Henrique Justus

Sobrinho e Maria Cristina Sauer Justus. Estudou no Grupo Escolar Dr. Munhoz da Rocha,

localizado em Guaragi, cursando até a 5a série.

Estudou alemão, curso ministrado pela Igreja Luterana. Com 21 anos começou a

lecionar, sendo nomeada professora pelo Decreto do Governo do Estado do Paraná, em

1945. Sempre dedicou ao magistério com muito amor e carinho, tratando todos com muito

respeito, foi sempre enérgica, traçando os princípios da boa educação.

Casou-se com o Sr. Conrado Schimidt em 1949. Desta união tiveram 3 filhos, sendo

eles: Gilson, Geane e Maria de Fátima. No ano de 1967, a professora Maria Elvira

aposentou-se da profissão de Magistério, vivendo ainda muitos anos com saúde. Com o

passar do tempo seu esposo adoeceu e ela dedicou toda sua atenção ao esposo. Porém no

dia 14 de maio de 1989, ela faleceu, após estar acometida de problemas de saúde.



Mari� Eulin� Sant�� Scheen�
Maria Eulina Santos Scheena (Olinda) nasceu em Ponta Grossa, no dia 23 de

fevereiro de 1908, seus pais: Julia Oliveira Santos e José Domingos Santos, teve cinco irmãos:

Maria Antonia, Claudenor, Edith, Izabel e Kamides.

Maria Eulina cursou primário no grupo Escolar Senador Correia; Ginasial, no Colégio

Estadual Regente Feijó; Normal, na Escola Normal Primária de Ponta Grossa; Comercial -

Inglês, Brasil - Estados Unidos. A primeira escola que lecionou foi em Olarias na “Escola

Isolada” e também na “Escola Isolada” da Ronda. Lecionou Pedagogia e Psicologia na Escola

Normal e também no“Liceu dos Campos”, escola que situava-se na Av. Dr Vicente Machado,

tornando-se diretora e proprietária deste estabelecimento, onde muitas personalidades

estudaram. Também lecionou na Escola Normal Professor “Cesar Prieto Martinez” (atual

Instituto de Educação). Dirigiu este estabelecimento enquanto esteve vinculado ao Colégio

Estadual Regente Feijó e foi diretora da Escola de Aplicação, anexo ao Instituto de Educação.

Durante alguns anos ocupou o cargo de Assistente Técnica da Escola Normal Professor César

Prieto Martinez”.

Entre os anos de 1958 à 1960, foi Coordenadora da Escola Normal Centro, de nossa

cidade, preparando e dirigindo equipes de técnicos em cursos de especialização para Escolas

Normais em Castro, Imbituva, Palmeira, Jaguaraíva e Witmarsum. No Colégio Sagrada

Família, iniciou suas funções em 1963 onde atuou até 1977. No decorrer dos seus trabalhos,

como professora de Recursos AudioVisuais, Didática Planejamento marcava positivamente

as aulas despertando-lhes um grande amor a Educação e a Cultura. Vivia em função de

formar professores livres e conscientes. Muito lutou para realizar a primeira Semana de Arte

em nossa cidade com a colaboração das alunas do Magistério. Colaborou na reativação da

A.P.M do Colégio nos anos de 1974 à 1976.

No ano de 1937, o Interventor Interino do Estado do Paraná nomeia a Professora

Maria Eulina Santos Scheena, para exercer o cargo de Auxiliar de Ensino da Escola de

Professores de Ponta Grossa. Neste mesmo ano o Governador do Estado do Paraná nomeia

a Professora Maria Eulina Santos Scheena regente de uma das cadeiras da Escola de

Aplicação e ainda Governador do Estado do Paraná resolve designar sob proposta Diretoria



Geral de Educação a normalista Maria Eulina Santos Scheena para o cargo de Auxiliar da

cadeira de Pedagogia e Psicologia da Escola Normal de Ponta Grossa.

Em 1949, o Governador do Estado do Paraná, classificou em caráter efetivo a

Professora Maria Eulina Santos Scheena, no cargo de Professora Auxiliar Padrão do quadro

do Ensino na Escola Normal de Ponta Grossa. O Governo do Estado do Paraná resolve

elevá-la a primeira Classe de acordo com o disposto na letra B do art. 117do Código do

ensino contar da referida data, como regente de uma das cadeiras da Escola de Aplicação

anexa à Escola Normal de Ponta Grossa, tendo em vista que a Professora Maria Eulina Santos

Scheena completou precisamente em 16 de agosto de 1936, anos de efetivo exercício do

Magistério. Ela foi também correspondente da Academia Feminina de Letras, possuía uma

extensa Biblioteca com autores renomados, aposentou-se em 16 de julho de 1966. Faleceu

em Ponta Grossa em 14 de abril de 1981, aos 73 anos de idade. A Escola foi inaugurada no

dia 02 de maio de 1984, na gestão do Prefeito Otto dos Santos Cunha, sendo a Secretária de

Educação a professora Francisca Isabel de Oliveira Maluf, recebendo o nome da honrada

professora como sua patronesse.



Mari� Laur� Pereir�
Nascida aos 26 dias do mês de junho de 1928 em Ponta Grossa, Paraná a professora

Maria Laura Pereira cursou o Primário no Grupo Escolar Senador Correia, no Colégio

Estadual Senador Correia no período de 1939 a 1942, sendo a sua turma a última a concluir

o curso com duração de 5 anos. Devido a duração do ginásio sua Escola Normal foi de

apenas 2 anos, formando-se no ano de 1944.

Foi nomeada como professora pelo Estado do Paraná em 1949, na Escola da

localidade de Caetano Chizzinni, sendo transferida 2 anos após para o Colégio Amálio

Pinheiro. No ano de 1955 passou a lecionar no Colégio Estadual Senador Correia e no ano

seguinte passou a lecionar à noite no mesmo estabelecimento. Contudo com o nome de

Escola Estadual Dona Julia Carneiro Rosas. Permaneceu no cargo de professora até o ano de

1969, quando foi eleita diretora permanecendo até o ano de 1976, quando se decretou sua

aposentadoria.

Pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, foi nomeada em 2 de março de 1964 para

o cargo de professora. Pelo Decreto nº 49/73 de 15 de fevereiro de 1973 foi nomeada para

exercer a chefia da Seção de Material escolar, cargo que ocupou até sua aposentadoria , por

tempo de serviço, em 21 de fevereiro de 1984.



Mari� Vitóri� Brag� Ram��
Maria Braga Ramos nasceu na Lapa em 05 de março de 1918 e faleceu em 16 de

março de 1993. Filha de Conrado Pereira Ramos e Leocádia Braga Ramos.

Cursou magistério na Escola Normal de Ponta Grossa , iniciando sua atividade

docente na Fazenda Modelo e posteriormente no grupo escolar Senador Correia, sendo

transferido para o Grupo Escolar Amálio Pinheiro, onde exerceu a Direção por mais de 20

anos, período em que o processo de desenvolvimento se fizeram notar naquele

estabelecimento de Ensino pela forma como eram implantados e, principalmente, pela

adequação dos direcionamentos pedagógicos pela experiência da Mestra aliados ao seu

dinamismo. Participou de inúmeros cursos de atualização e reciclagem pensando sempre na

melhoria e na qualidade e em especial em seu aprimoramento.

Professora respeitada, por sua competência, honradez e dedicação ao trabalho.

Maria Vitória Braga Ramos nunca abateu face as dificuldades da profissão, ao contrario,

sempre as enfrentou com otimismo, garra e espirito de luta. Além de sua vida profissional

no magistério, destacou-se pelo seu trabalho e dedicação a igreja católica, tendo atuado na

Legião de Maria na Diocese de Ponta Grossa por mais de 30 anos. Fundou a Associação das

Operárias Santa Rita de Cassia (oficina de Santa Rita), Obras do Tabernáculo, muito realizou

em seu apostolado de fervorosa e devota católica em prol da caridade e efetiva assistência.



Marl� Cecili� Camarg� Chiafitel�
Marly Cecilia Camargo Chiafitela nascida em 07 de novembro de 1947, na cidade de

Paranaguá Paraná. Filha de Maurício Camargo que era Militar e Adair Pereira Camargo era
professora. Marly foi a primeira dos quatro filhos que estudou e se tornou professora.
Formou-se como professora primária em Ponta Grossa em 10 de dezembro 1966, onze anos
mais tarde, prestou concurso público para professora primária na Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa e em março de na 1977, iniciou sua carreira como professora na escola
Zeneida Shimermam, atuou como professora e diretora nas escolas Major Vicente
Bitencourt e escola vereador Orival Carneiro Martins, seu trabalho sempre foi marcado pela
dedicação amor e zelo com que tratava seus alunos por onde passou. Em 1999, prestou
novo concurso público, sendo aprovada e assim teve sua carga horária de trabalho ampliada
para 40 horas semanais.

Por mais de 20 anos exerceu a função de diretora escolar sem, contudo, deixar de se
aperfeiçoar devido a ânsia pelo conhecimento, cursos de capacitação na área de Educação e,
em 2003, conclui o Curso Normal Superior com Mídias Interativas pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa, realizando assim mais um dos seus grandes sonhos. Marly se
aposentou em novembro de 2007, mesmo assim continuou trabalhando, desempenhando
sua função com esmero e paixão. Um ano mais tarde, afastou-se de suas atividades para
tratamento de um câncer. Depois de algumas intervenções cirúrgicas, infelizmente veio a
falecer no dia 04 de março de 2009, no hospital Militar de Curitiba, onde estava internada
para tratamento. A professora Marly era viúva de Alceu Chiafitela que era comerciante, e
juntos tiveram 03 filhos: André Luis, Alessandro Chiafitela e Kellyn Chiafitela. Em seus
últimos dias, relatou que, em sonho, viu uma escola que levava o seu nome. Certamente
este era mais um sonho, que talvez ela soubesse em seu íntimo que um dia iria ser
alcançado.



Ma�t� Filipko�sk� d� Lim�
Professora do primeiro segmento do ensino fundamental desde 1963, tendo

desenvolvido sua atividade docente em escolas públicas, nos municípios de Telêmaco Borba

e Ponta Grossa. Seu trabalho foi caracterizado por uma constante preocupação com a oferta

de uma educação de qualidade para a população mais pobre.

Tanto no exercício da profissão docente como na direção escolar, o dinamismo e

entusiasmo sempre estiveram presentes em suas ações, possibilitando à comunidade

participar de atividades culturais, contribuindo para o destaque de alunos em eventos que

procuravam difundir e valorizar a cultura, costumes e heranças deixadas pelos imigrantes

europeus na região de Ponta Grossa.

Desenvolveu inúmeras atividades visando incentivar a participação da comunidade

no cotidiano escolar. Elaborou projetos para a implantação da horta escolar, melhorando a

qualidade nutricional da merenda oferecida aos alunos e possibilitando a discussão sobre a

importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento corporal e intelectual do

ser humano.

Pessoa de apurada sensibilidade e otimismo, sempre teve uma palavra amiga para

alunos, colegas de trabalho e comunidade, contribuindo para a superação de eventuais

problemas pessoais ou profissionais, sempre de forma positiva. Essa atitude contribuiu para

a valorização pessoal das pessoas que com ela conviveram.

Aposentou-se em 2004 e no curto espaço de vida que lhe restou continuou a

participar de eventos de natureza educativa, o que evidencia sua dedicação à educação

ponta-grossense.



Minervin� Franç� Scudlarec�
Minervina de Lourdes França, nasceu na cidade de Cerro Azul, Estado do Paraná, em

22/02/1945. Nomeada professora em 1º de maio de 1962, para a Escola do Rio Verde,

através do Decreto 294/68, de 09 de maio de 1968, sendo enquadrada como auxiliar, em

virtude de contar com mais de 05 anos de serviço prestados à Municipalidade. No ano de

1969, solicitou a retificação de seu nome devido ao seu casamento, tornando-se assim

Minervina França Scudlareck como consta no Decreto número 401/69 de 07 de outubro de

1969.

Pelo Decreto 73/77 de 24 de março de 1977, foi enquadrada como professora

normalista N/03, Grupo Ocupacional, MG-1200, Magistério 03, do quadro de pessoal

permanente da Municipalidade. Lecionava ultimamente, com eficiência, na Escola Municipal

da Vila Ana Rita, que funcionou regularmente até o final de 1978, passando então no início

de 1979 a funcionar nas novas instalações. A professora Minervina faleceu vítima de

afogamento na represa dos Alagados, juntamente com seus dois filhos menores e seu

cunhado, no dia 07/01/1979.

Fonte: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal Minervina França

Scudlareck. Ponta Grossa 2020.



Otacíli� Hasselman� d� Oliveir�
A professora Otacília Hasselmann de Oliveira, nasceu no dia 11 de setembro de 1884,

em São Luís do Purunã – Curitiba. Faleceu no dia 22 de janeiro de 1964 em Ponta Grossa,
filha de João Carlos Hasselmann e Luíza de Almeida Garret Hasselmann. Formada em 1906
na Escola Normal de Curitiba, recebendo menções honrosas dos professores Júlia Wanderley
e Sebastião Paraná.

Cursou a Escola de Belas Artes de Curitiba, logo após sua nomeação em 1906, veio
para Ponta Grossa, casando-se em 07 de janeiro de 1907 com João de Oliveira.

Inaugurou a sua escola particular no local onde havia sido a escola de D. Alzira Braga
dos Santos Ribas, em 1906 e em 1907 é inaugurado o Instituto João Candido, de instrução
primária, no local onde hoje está localizado o edifício dos correios e telégrafos. A Professora
Otacília de Oliveira fazia parte do corpo docente desta instituição como uma das professoras
primarias da Ponta Grossa.

Ela foi a 1ª professora normalista formada a atuar em Ponta Grossa, em 1907 foi
nomeada pelo governador para lecionar na Casa Escolar do Governo. Logo após
transferiu-se para o Grupo Escolar Senador Correia como regente de classe, sendo mais
tarde diretora do referido estabelecimento.

Quando foi criada a Escola de Aplicação, foi a primeira diretora desta importante
instituição de ensino.

Aposentou-se com vinte e sete anos de serviço prestados ao Ensino do Paraná,
continuou lecionando em sua residência, particularmente, completando 45 anos de
exemplar amor ao ensino sempre amparando na cultura alunos de diferentes classes sociais.

De seu casamento com João José de Oliveira, nasceram os seguintes filhos: Zilda de
Oliveira Blanc; Zilah de Oliveira B. Marins, Hamilton de Oliveira e Odysséia de Oliveira
Hilgemberg, a última, também professora e nome de um Centro Municipal de Educação
Infantil.



Rut� Holzman� Riba�
O nome da referida escola é uma homenagem prestada em vida à querida professora

Ruth Holzmann Ribas, nascida em 23 de agosto de 1923, filha de Alfredo e Lúcia Holzmann.
Formou-se no magistério em 1941 pelo curso de professores (hoje Instituto de Educação)
em Ponta Grossa. Iniciou carreira como educadora no Município de Teixeira Soares, e em
Ponta Grossa no Grupo da Escola Professor José Elias da Rocha, em Olarias, em junho de
1947, quando se afastou do magistério por motivos familiares retornando em 1960 como
professora de música e Canto Orfeônico no Colégio Agrícola Augusto Ribas e no Instituto de
Educação onde permaneceu por 12 anos.

Em 1963 cursou Pedagogia porque também já desenvolvia atividades como
Orientadora Educacional, fez estágio na UEPG e em 1971 passou a ser professora concursada
para o departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa para as
disciplinas de didática e psicologia da aprendizagem. Em 1971, também prestou concurso
para atuar como professora estadual sendo então designada para Jaguariaíva, retornando à
Ponta Grossa em 1972, designada para fazer parte da comissão que implantou a Lei
5.692/71.

Aposentou-se pela UEPG em 1993, depois de ter feito parte do projeto
Universidade Aberta, onde também a divulgou por todo Paraná. Faleceu no dia 16 de
novembro de 2000, deixando saudades e exemplos de profissionalismo competente e
dedicação a todos que a conheceram.



Shirle� Agg� d� Mour�

A professora Shirley nasceu em 27 de fevereiro de 1940 em Ponta Grossa. Concluiu

em 1974, no Colégio Sagrada Família o curso de Magistério. Trabalhou em diversas escolas

da rede municipal e veio a falecer em 1986.



Zahir� Ca�� Pret� Mell�

A professora Zahira Catta Preta Mello nasceu em Curitiba no ano de 1913. Filha de

Duarte Catta Preta e Ana Ribeiro Catta Preta, casada com Ary Ayres de Mello, teve um filho

Ary Ayres de Mello Júnior, foi professora normalista em Curitiba e veio para Ponta Grossa no

ano de 1939, onde morou na Rua Augusto Ribas, nº843, no centro da nossa cidade.

Lecionou na Escola de Aplicação até aposentar-se do exercício do magistério. A professora

Zahira liderava um grupo de teatro, confeccionando fantasias, participando dos ensaios e

como diretora dos espetáculos, não media esforços para ajudar a todos, sendo chamada

com muito carinho de Zahirinha.



Zai� Sant�� Nasciment�
A professora Zair Santos Nascimento, nasceu em 28 de março de 1912, Piraquara –

PR, casada com Lauro Gonçalves do Nascimento. Fez o curso primário em Piraquara, o

ginasial na Escola Normal Primária de Ponta Grossa, anexo a Escola de Aplicação. Formou-se

como professora primária em 1928. Passou a integrar o corpo docente como adjunta ao

Grupo Escolar Senador Correia em 1927 e antes mesmo de concluir o curso, começou a

lecionar, mais tarde tornou-se professora de música. Em 1953, aposentou-se por razões de

saúde, vindo a falecer no dia 2 de novembro de 1978.



Zeneid� d� Freita� Schnirman�

Zeneida de Freitas Schnirmann, era filha de Zelfridio Wagner Schnirmann e Maria de

Jesus de Freitas Schnirmann.

Zeneida nasceu em 04 de fevereiro de 1948, ingressou na escola de aplicação aos

quatro anos de idade, lá percorrendo desde o Jardim de Infância até o quarto ano. Em

seguida passou para o ginásio, na Academia do Comércio, hoje colégio Sepam. Depois o

Curso Normal, no Instituto de Educação Cesar Pietro Martinez. Iniciou em 1969 na

Faculdade de Filosofia de Ponta Grossa, Curso de Letras-Português-Inglês.

Com dezoito anos de idade, a Professora Zeneida de Freitas Schnirmann, iniciou suas

atividades como Mestre educadora e sobretudo como participante ativa na sociedade de

Ponta Grossa.

A professora Zeneida, trabalhou nas escolas: Escola Municipal da Vila Cipa, Escola

Municipal da Vila Maria Otília, e Escola Municipal Doutor José Pinto Rosas.

Em 20 de junho de 1969 sofreu um acidente, nas proximidades da Escola José Pinto

Rosas, onde lecionava. Ficou 7 dias hospitalizada, em 27 de junho de 1969 faleceu.

Em setembro de 1973 em homenagem à Professora Zeneida de Freitas Schnirmann, a

escola recebeu seu nome, para que nunca seja esquecida.



Zil� Bernadet� Bac�

A Escola Municipal Professora Zilá Bernadete Bach – Educação Infantil e Ensino

Fundamental – tem como sua patronesse a Professora Zilá Bernadete Bach, que nasceu em

04 de dezembro de 1949, na cidade de Ponta grossa – Paraná, e faleceu em 10 de maio de

2003 na cidade de Curitiba – Paraná.

A Professora Zilá, iniciou o magistério em 1969, como professora primária, na Escola

Domitila Caron dos Anjos na cidade de Curitiba. Em 1970 realizou permuta para a Escola

Estadual Senador Correia em Ponta Grossa. Em 1977 recebeu o diploma de Licenciada em

Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Em 1984 foi nomeada para o Colégio Regente Feijó, como professora de Ensino

Médio na disciplina de Matemática, neste colégio dedicou a maior parte de sua vida e de

seu talento. Nos períodos de 1986 à 1987 e de 1990 à 1993, foi nomeada Diretora Auxiliar

do Colégio Estadual Regente Feijó. No ano de 1992 atuou como professora colaboradora na

Universidade estadual de Ponta Grossa no Departamento de Matemática e estatística.

No período de agosto a dezembro de 1994, foi Diretora do Colégio Estadual Regente

Feijó. Em 1997 concluiu o curso de Especialização em Magistério de 1º e 2º graus, com

concentração em Metodologia do Ensino. Após 30 anos de dedicação exclusiva ao

magistério, se aposentou no ano de 2001.


