
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local:  Antiga Escola
Nome e Endereço do Proprietário Atual: A Antiga Escola está localizada na Avenida 26 de Abril e 
o terreno pertence ao senhor Vergílio Lanznaster.
Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  O  terreno  onde  foi 
construída a escola pertencia a Diocese de Rio do Sul e foi doado para a construção da escola por volta 
de 1926, não se sabe ao certo, pois, não encontramos nenhum registro que comprovasse.
Ano de Construção: Por volta de 1926
Endereço de Localização do Imóvel: A Antiga escola encontra-se na Avenida 26 de Abril centro do 
município de José Boiteux.
Importância do Imóvel para a Coletividade:  Na época em que foi construída servia a população 
Boitense como escola.
Breve  Histórico  do  Imóvel:  Esta  Escola  foi  construída  com  a  ajuda  da  população,  a  própria 
comunidade se  reunia  aos  finais  de  semana ou quando não tinha tantos  afazeres  para  realizar  na 
lavoura e a construíram. Três irmãs eram responsáveis pela escola. Lá trabalhavam e moravam. 
Uso Original do Imóvel: Era uma escola primária.
Uso Atual do Imóvel: Hoje em dia e desde que foi desativada a mais ou menos uns 40 anos atrás, foi 
vendida para o senhor Virgilio e serve como moradia.
Proposta de Uso para o Imóvel:  A principio quando foi construída era escola e depois quando foi 
vendida  é  utilizada  para  moradia,  nunca  houve interesse  em preservar  ou  restaurar,  por  parte  de 
ninguém.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Razoável, necessitando de reformas.
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.) Nunca.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Seu Virgilio nos contou que, assim que comprou 
a escola, as irmãs que lá trabalhavam, davam suas aulas, não tinham onde morar, para onde ir, então 
seu Virgilio deixou que elas morassem lá por três anos e depois construiu uma casinha para elas irem 
morar e mudou-se com sua família para lá, onde mora até hoje.
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