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FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA ESPECIAL 
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, 
Carvoeiras, Alambiques, etc.)

Município: Vitor Meireles
Denominação do Local: Escola de Educação Básica Victor Meirelles. 
Nome e Endereço do Proprietário Atual:Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina-Rua 
Leopoldo Krambeck-04
Ano de Construção:1939
Endereço de Localização do Imóvel: Rua Leopoldo Krambeck-04
Importância do Imóvel para a Coletividade: para fins educacionais
Breve Histórico do Imóvel: essa e Escola, como já  foi citado, foi construída em 1939 e em 10 de outubro 
de 1946 foi transferida para a administração estadual, pois até então era de responsabilidade do município, 
sendo o Governador da época o Sr. Nereu Ramos e prefeito o sr. Rodolfo Koffque.Em 1952, a comunidade 
conseguiu verbas para a ampliação da escola e aquisição de móveis para as salas.O primeiro professor foi o 
jovem Olindo Meneghelli, filho de Orestes Meneghelli residente em José Boiteux, que lecionou de 
fevereiro a julho de 1939, depois pediu afastamento. A substituta foi a jovem Yolanda Darolt. Esta lecionou 
de 1939 a 1964, isto é, 23 anos consecutivos.
Uso Original do Imóvel:fins educativos
Uso Atual do Imóvel:Idem
Proposta de Uso para o Imóvel: O mesmo
Estado de conservação do Imóvel: Ótima
Reformas: Através do Decreto 573 de 29 de abril de 1976, criou-se a Escola de Educação Básica Victor 
Meireles, iniciando o funcionamento da 5ª série, em 4 de março de 1976 a 1986 que daí em diante teve 
mais três anos iniciou o segundo Grau ou Educação Geral. Por estes motivos o espaço físico foi ampliado e 
o quadro de professores aumentou. A última grande reforma que a Escola teve foi em 2004 quando a 
Escola  foi completamente mudada recebendo rampas para facilitar a circulação de pessoas que possuem 
necessidades especiais. Teve a ampliação da cozinha, da secretaria e sala dos professores bem como um 
espaço para a sala de Informática que depois de tanta insistência receberam 10 computadores para dar 
início as atividades de informática.
Observações Gerais/ Curiosidades  sobre o Imóvel: em 70 anos de atividades educacionais em Vitor 
Meireles, assim como em toda parte do mundo, o município conforme ia crescendo havia necessidade de 
ampliar a infra- estrutura da escola para atender a toda demanda. Começou com aproximadamente 60 
alunos e apenas um professor na rede Estadual e passado esses anos a rede Estadual que comporta também 
os alunos da Escola Estadual D. Pedro II, da Barra da Prata com 120 alunos de 1ª série ao ensino Médio 
somando aos da Escola de Educação Básica Victor Meirelles somam 790 alunos.     
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