
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)
(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “E.E.F. Mont’ Alverne”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:Governo do Estado de Santa Catarina - Florianópolis - SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

A educação iniciou em 1915 com os Padres Franciscanos - mais tarde passou para o Estado.

Ano de Construção: 1948 - 05/12/1948 - Inauguração

Endereço de Localização do Imóvel:Rua: Frei Manoel Phillippi -120 – Fone 3533-1292Centro - 
Ituporanga 

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Primeira escola pública municipal - Feita de madeira - Abrigou primeiramente 160 alunos. 

Breve Histórico do Imóvel:Aos 5 de dezembro de 1984 era inaugurado o grupo escolar Monte 
Alverne, criado por iniciativa do Estado, dando outro destino as dependências da antiga escola, o 
grupo escolar Santo Antônio,construído em 1933 e dirigido pelos Padres Franciscanos, na vigília do 
vigário Frei Gabriel.

Uso Original do Imóvel:Funcionou desde sua construção como Escola Estadual e passou por várias 
reformas, ampliações e inovações. 

Uso Atual do Imóvel:Continua abrigando a E.E.F. Mont’ Alverne - Ensino Fundamental (1ª a 8ª 
séries) escola que mantém a fanfarra “Os Cardeais”.

Proposta de Uso para o Imóvel:Deve continuar a mesma: Abrigar a E.E.F. Mont’ Alverne (1ª a 8ª 
séries) com dois turnos, matutino e vespertino.

Estado  de  Conservação  Atual  do  Imóvel:Ótimo,  pois  passou  por  reformas  e  ampliação 
recentemente. Ano 2004.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os  materiais  que  foram utilizados  nessa(s)  reforma(s)  (tijolo,  cimento,  argamassa,  etc.)Foram 
inauguradas salas e um bonito ginásio de esportes no ano de 2004. Os matérias utilizados foram 
tijolo-cimento, granito nas bancadas dos banheiros, etc. O ginásio serve para as aulas de educação 
física e eventos com alunos como exposições e feiras internas.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Cristina Vandresen

Data de Preenchimento do Formulário: 10/03/2006


