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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: RIO DO OESTE

Denominação do Local:  Escola de Educação Básica Exp. Mário Nardelli

Nome e Endereço do Proprietário Atual: O imóvel pertence atualmente ao poder público do Estado de Santa 
Catarina.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Ordem das Irmãs Missionárias da 
Consolata 1949 a 1985.

Ano de Construção:  1949

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Irmã Lilian, sn  - Bairro Jardim das Hortênsias, Rio do Oeste - SC

Importância do Imóvel para a Coletividade: O imóvel é um dos marcos da preocupação dos colonizadores 
com a educação da população. Simboliza a dedicação e o empenho de toda comunidade da época em contribuir 
para que se garantisse educação de qualidade.  

Histórico do Imóvel: Em 1949 em substituição  ao prédio de madeira, destruído por um incêndio, ergueu-se o 
primeiro prédio em alvenaria que serviria para atender ao convento das Irmãs Missionárias da Consolata. O 
engenheiro que assinou a planta foi Gino de Lotto, responsável também pela construção do mesmo. Em 1956 o 
prédio foi ampliado, respeitando a arquitetura da primeira edificação. Em 1985 o prédio foi adquirido pelo 
governo  do  Estado  de  Santa  Catarina  passando  a  atender  às  necessidades  da  Escola  de  Educação  Básica 
Expedicionário Mário Nardelli. 

Uso Original do Imóvel: Convento e Escola

Uso Atual do Imóvel: Escola

Proposta de Uso para o Imóvel: A proposta de uso é ainda na área da Educação como escola.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:  ótima

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.) Todas as reformas feitas 
no  prédio  foram de  ordem estética  (pintura,  pequenos  reparos  nas  calçadas,  telhado  e  janelas).  Nada que 
alterasse  a arquitetura original.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: O imóvel apresenta características da arquitetura européia. 
Telhas tipo francesas, porão para servir de depósito (antigamente servia como lavação e área de serviço).

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JUDITE MOSER PISETTA

Data de Preenchimento do Formulário: RIO DO OESTE, 09/03/05


