
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Pouso Redondo

Denominação do Local: Centro Educacional Padre Dionísio Peluso

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Prefeitura Municipal de Pouso Redondo Rua: Antonio Carlos 
Thiesen, n74 Pouso Redondo.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Ervin Gomes de Souza Doou 
para a Secretaria da Educação de Santa Catarina este terreno na data de 06 de marco de 1975.

Ano de Construção: Entre as décadas de 30 e 40.

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Alto Pombinhas s/n Telefone: (047) 9106 6747

Importância do Imóvel para a Coletividade: É de extrema importância uma escola que atende   desde 
do  pré  ate  a  oitava  serie  do  Ensino  Fundamental  situada  no  interior  do  município,  pois   evita  o 
deslocamento dos alunos para o centro da cidade, onde as salas de aula são geralmente superlotadas.  

Breve Histórico do Imóvel:  Em 1940 a localidade de Alto Pombinhas já contava com uma unidade 
escolar de ensino primária denominada E.I.M. Alto Pombinhas. Em 1963 foi implantada gradativamente o 
ensino de quinta a oitava série passando a ser Escola Básica   Padre Dionísio Peluso. Em 1998 aconteceu a 
nucleação das escolas, sendo esta instituição o núcleo atendendo alunos de oito comunidades. Em e 2000 
seu nome foi alterada para: Centro E. Pe. Dionísio Peluso 

Uso Original do Imóvel: Escola.
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Uso Atual do Imóvel: Escola.

Proposta de Uso para o Imóvel: Escola.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:  O prédio encontra-se em bom estado de conservação  Foi 
realizada diversas melhorias para tornar o ambiente escolar cada vez melhor. 

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.) A ultima reforma 
deste Centro de Educação foi no final do ano de 2005 e inicio de 2006 onde foi construída uma área 
coberta, colocado piso nesta área e na secretaria. A escola recebeu também uma nova pintura, deixando-a 
ainda mais bonita. 

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  o nome da escola  é uma homenagem ao  Padre 
Dionísio Peluso, que era italiano que chegou em Pouso Redondo em 1957, trabalhou Muito e logo recebeu 
admiração de seu povo.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


