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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Laurentino

Denominação do Local: Escola Municipal Honorata Stédille. 

Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Prefeitura  Municipal  de  Laurentino.   Rua:  15  de 
novembro, 488 – Centro de Laurentino - Telefone (47) 3546 1346. 

Nome dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do Imóvel:  Até  1990 o  terreno 
pertencia  a  Congregação  das  Irmãs  Catequistas  Franciscanas.  Em  1990  a  Prefeitura  Municipal 
adquiriu o terreno para a construção da escola e do Parque para a  Festa Estadual do Queijo.

Ano de Construção: Início em 1998 e inauguração em 1999.

Endereço de Localização do Imóvel:  Avenida Colombo Machado Salles, nº 1488 – Vila Nova – 
Laurentino - Telefone (47) 3546 1366

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Agrupar as crianças das diversas comunidades num 
núcleo mais apropriado onde os alunos possam adquirir novos conhecimentos científicos.

Breve  Histórico  do  Imóvel:   A  Escola  Municipal  Honorata  Stédille  teve  sua  origem  com  a 
implantação  da  Escola  Municipal  da  mesma  denominação,  homenagem  póstuma  a  esta  Irmã 
Catequista, que por vários anos prestou  serviço à comunidade de Laurentino, espacialmente como 
Professora e Diretora do Colégio São José.   Foi denominada Escola Municipal em 18 de março de 
1992, sob a Lei nº 442. Situada no bairro Vila Nova, comunidade colonizada por descendentes da 
imigração  Trentina,   oriundos  dos  municípios  de  Rodeio,  Ascurra  e  Rio  dos  Cedros, 
aproximadamente em torno de 1916 os primeiros moradores fixaram-se na comunidade mencionada. 
A Escola Municipal Honorata Stédille inicialmente foi criada para atender os alunos da comunidade 
de Vila Nova e Braço Laurentino como escola multisseriada no ano de 1992. Com a necessidade de 
local apropriado para a nucleação das escolas isoladas (no município havia 15  escolas isoladas, onde 
1 professor lecionava para os alunos de 1ª a 4ª série na mesma sala e horário    todos juntos) de 
Laurentino, em 1999 foi construído um novo prédio com 4 salas e secretaria no  mesmo terreno 
passando a ser Escola Nucleada, (cada professor com uma série em uma sala  apropriada) que a partir 
de  então  ficou  conhecida  como  Escola  Municipal  Honorata  Stédille,   atendendo  todas  as 
comunidades do município. Os alunos utilizam o Transporte Escolar cedido pela  prefeitura. As aulas 
iniciaram em fevereiro de 1999.  A data de inauguração foi 30 de abril de 1999.  Em 1999 a Escola 
Municipal Honorata Stédille esteve sob a direção de Valdir Renzi. Em 2000 a Escola esteve sob a 
direção de Maria Terezinha Avi.  De 2001 até 2004 a Escola foi dirigida por Roseléa Meneguetti 
Postai.  De  2005  até  hoje  está  sob  a  direção  de  Valdirene  Renzi. 
O Plano Político Pedagógico representa a ação estratégica da escola, que visa definir diretrizes/metas 
que  possam oferecer  ao  educando  condições  propícias  a  prática  pedagógica,  e  as  interações  de 
experiências,  conhecimentos  e  novos  saberes,  na  obtenção  de  se  alcançar  melhor  qualidade  no 
ensino. Possibilitando ao educando vivenciar novas experiências que o levem a estabelecer relações 
mais amplas com o mundo em que vive, convive e atua. Uso Original do Imóvel:  Transformar as 
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escolas  isoladas  (multisseriadas)  em  núcleo,  onde  o  aluno  terá  mais  meios   pedagógicos, 
tecnológicos, bem como a socialização entre as crianças do município.    Uso Atual do Imóvel: Aulas 
diárias  para  240  alunos,  reuniões  com professores,  com pais,  APP.  O  imóvel  é  para  mediar  o 
conhecimento  trazido  pelos  alunos  e  incentivá-los  a  buscar  novos   conhecimentos.  A  escola  é 
responsável  primeira  pela  produção,  sistematização  e  socialização  do  saber.  Opera  funda- 
mentalmente no campo do conhecimento, valores, idéias, hábitos e símbolos. O saber constitui-se no 
objeto específico do trabalho escolar. Buscamos uma política pedagógica que se defina num processo 
de construção do conhecimento a partir das individualidades e do coletivo. Uma escola democrática 
e  mediadora  da  construção  do  sujeito  autônomo  capaz  de  pensar,  se  organizar  e  buscar  uma 
sociedade nova. Proposta de Uso para o Imóvel:  Continuar fornecendo ensino de 1ª a 4ª série com a 
possibilidade de implantação da Escola Aberta e  do Período Integral.  Estado de Conservação Atual 
do Imóvel:  Está em muito bom estado de conservação, pois todos os anos a administração municipal 
juntamente  com a APP realiza a manutenção e reparos onde se fizer necessário na mesma. 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.)  Em  1999  foram 
construídos  banheiros  masculinos  e  femininos,  sala  dos  professores  e  cozinha.    Em  2000  foi 
construída mais uma sala de aula. Em 2001 a escola foi ampliada foi construído um pátio coberto 
com piso.  Em 2002 foi colocado piso de cerâmica no pátio e construído mais duas salas de aula.  Em 
2003 foi  construído o escovódromo (local  apropriado para  escovação dos  dentes),  troca  de  piso 
térmico para piso cerâmico em duas salas de aula,também foi construído um campo e um parquinho. 
Em 2004 toda escola foi realizada a manutenção completa e pintada por fora e inicio da construção 
do ginásio de esportes. Em 2005 foi pintada a sala dos professores e construído banheiro, troca do 
piso da sala da direção e  de uma sala de aula, construção da sala para a secretaria e pintura, troca de 
portas, pinturas  decorativas no pátio coberto, no parque, nos bancos, construção de dispensa para 
guardar as ferramentas.    Em 2006 foram construídos um novo parque de madeira, um palco no pátio 
coberto para  apresentações,  uma sala  para  guardar o material de Educação Física ampliação do 
escovódromo  e  a  cobertura  do  mesmo.  É  feita  a  manutenção  constantemente  em tudo  que  for 
necessário.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006.


