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 Em 1920, foi criada a primeira escola pública de Lauro Muller, 

denominada Escola Mista. A mesma localizava-se às margens do Rio Tubarão, em uma 

sala da casa da primeira professora, Dona Biluca. Posteriormente vieram compor o 

quadro docente, as professoras Jacira Menezes (Dona Branca), Dona Morena, Irani 

Vargas dentre outras. (HISTÓRICO..., s/d) 

Cabe ressaltar que à época Lauro Muller era distrito de Orleans, sendo 

posteriormente desmembrado e elevado a categoria de município, por meio da Lei nº 

273, de 06 de dezembro de 1956. (LOPES, 2008) 

Assim como aconteceu em outras escolas, o número de alunos/as aumentou, 

com isso as aulas foram transferidas para uma casa própria, localizada na rua Orleans, 

na Vila Operária. Posteriormente, houve a necessidade de ampliação da estrutura física 

da escola, então no dia 27 de novembro de 1949 iniciou-se a construção do atual prédio 

do educandário, situado na rua Alexandre Doneda, no centro da cidade. O mesmo foi 

inaugurado no dia 11 de agosto de 1954. (HISTÓRICO..., s/d) 

 Em meados de 1950, ainda funcionando como escola mista, a escola 

recebeu a visita do Inspetor de Educação, Sr. Hermínio Hülse, que veio informar à 

regente do educandário, Sra. Maria Isabel Souza (Dona Lili) e demais professores que a 

referida escola passaria a ser denominada de Grupo Escolar Visconde de Taunay. Na 

oportunidade, informou, também, que em seguida o grupo receberia sua primeira 

diretora, Dona Maria Estelita Barreto. 

 Em 1955, a escola recebeu a autorização para funcionar em seu prédio o 

Curso Normal Regional1 Álvaro Catão. Em 1965, foi abrigado o Ginásio Lauromüllense 

20 de Janeiro, funcionando no período noturno. 

 

                                                             
1 O Curso Normal Regional fazia parte do ensino normal, distribuído em quatro anos, habilitando 
professores/as para lecionar de 1ª a 4ª série do primário. 



 

Figura 1: Galpão da Escola (década de 1960).  

Fonte Acervo E.E.F. Visconde de Taunay. Cópia digitalizada CEMESSC. 

 

 Em 1977, houve a junção das duas escolas: o Grupo Escolar Visconde de 

Taunay e o Ginásio Normal Álvaro Catão, passando a chamar-se Escola Básica 

Integrada Visconde de Taunay. Nesta época, a escola recebeu do governo do estado 

equipamentos para constituição de uma oficina para os meninos. Além disso, foi 

instalado um laboratório de pesquisa na área de Ciências e Matemática, bem como uma 

cozinha equipada para o ensino de arte culinária para as meninas. Esta transformação 

serviu também para atender alunos de outras escolas públicas estaduais do município. 

(HISTÓRICO..., s/d) 

 Em 30 de janeiro de 1982, o estabelecimento deixou de ser chamado de 

Escola Integrada e passou a ser denominado, novamente, de Escola Básica Visconde de 

Taunay. Em 25 de fevereiro de 1998, recebe nova designação, ou seja, Colégio Estadual 

Visconde de Taunay, pois abrangia tanto Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio. 

Este último funcionou por três anos no período noturno, formando duas turmas. No ano 

de 2001, a escola foi reordenada voltando a atender apenas o Ensino Fundamental, 

ficando denominada de EEF Visconde de Taunay. (HISTÓRICO..., s/d) 

 O prédio está construído em um terreno de 10.000m², possui 6.123m² 

destinados ao lazer, uma quadra coberta iluminada para a prática de esportes. A escola 



conta com o apoio da APP – Associação de Pais e Professores –, um CDE – Conselho 

Deliberativo Escolar. 

 

BIOGRAFIA DO PATRONO 

 

 
Figura 2: Alfredo Maria Adriano D’Escragnolle Taunay 
Fonte:http://www.sppert.com.br/Brasil/Cultura/Literatura/ Romantismo/Visconde_de_Ta
unay/ 

 

Alfredo D’Escragnolle Taunay nasceu no dia 22 de fevereiro de 1843, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ. Seu pai era o pintor francês Amado Félix Emílio Taunay e 

sua mãe chamava-se Gabriela Hermínio de Robert D’Escragnolle. (HISTÓRICO..., s/d) 

Visconde de Taunay foi escritor, jornalista e político brasileiro que combateu 

na Guerra do Paraguai como engenheiro militar, desta experiência resultou seu livro 

“Retirada da Laguna”. Foi deputado, senador e presidente das províncias de Santa 

Catarina e Paraná. (HISTÓRICO..., s/d) 

 Em 1872, publicou “Inocência”, romance que alcançou extraordinária 

popularidade, sendo publicado em várias línguas. Membro fundador da A.B.I. -

Associação Brasileira de Imprensa. Faleceu no dia 25 de janeiro de 1899, no Rio de 

Janeiro/RJ. 
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