
NÚCLEO REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO DE CASCAVEL



FUNÇÃO

• O Núcleo Regional de Educação de Cascavel é 
um órgão descentralizado da Secretaria 
Estadual da Educação do Paraná e tem por 
finalidade a assessoria técnica, pedagógica e 
de gestão às escolas dos dezoito municípios 
jurisdicionados.

• Endereço: Avenida Brasil, 2040. São Cristóvão. 
(45) 3333-2800.



Escolas Estaduais

•  40 Escolas Estaduais;
• 32668 Alunos;
•  3404 Professores;
•   124 Diretores;
•  Atendimento para 

escolares nas séries 
finais do ensino 
fundamental e ensino 
médio.



PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
EVASÃO ESCOLAR

•  Projeto intersetorial entre 
secretarias municipais, 
Estado e poder judiciário.

•  Tem como objetivo realizar a 
busca ativa e a reinserção de 
alunos em situação de 
abandono ou evasão escolar.

Endereço:  Av. Rocha Pombo, 
1936,  Reg. Do Lago. Te.: 3324-
4987. 



MAIS EDUCAÇÃO 

• Programa federal criado 
para atender alunos em 
situação de 
vulnerabilidade social.

•  As atividades são 
desenvolvidas no contra 
turno.

•  3 escolas 
contratualizadas. 



ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CONTRA 
TURNO

•  Programa estadual o qual constitui-se de 
atividades integradas ao Currículo Escolar, que 
oportunizam a aprendizagem e visam ampliar 
a formação do aluno.

•  Presentes em todas as escolas estaduais. 



SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL 

•  Tipo I: atendimento educacional especializado de 
natureza pedagógica de alunos com dificuldade de 
aprendizagem – deficiência intelectual, transtorno 
funcional especifico (DIS),, deficiência física e 
nreuromotoro e transtornos globais de 
desenvolvimento (TGD).

• Tipo II:  Centros de Apoio Pedagógico para alunos  
cegos, com baixa visão e/ou outras acometimentos. 



SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

• tem o objetivo de atender às dificuldades de 
aprendizagem de crianças que frequentam a 
5.ª série ou o 6.º ano, e a 8.ª série ou  9.º ano 
do Ensino Fundamental. 

•  Presentes em todas as escolas.



CENTRO REGIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO - CRAPE

• Tem por objetivo 
principal prestar apoio 
pedagógico 
especializado às escolas 
dos municípios de 
abrangência do NRE de 
Cascavel na perspectiva 
da educação inclusiva.

• Endereço: NRE Cascavel
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