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01. Município 
Pedro Leopoldo

02. Distrito Dr. Lund – 5ª das Palmeiras /Zona Rural

03. Designação
Escola Municipal Doutor Avary de 

Campos

03.1. Motivação do Inventário 

 Registrar a dimensão e importância dos serviços educacionais prestados à comunidade local 

e sua relevância como parte da memória histórica e política do município. 

04. Endereço 36 Km da sede 

05. Propriedade | Situação de Propriedade Particular

06. Responsável Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

07. Situação de Ocupação Cedido

08. Análise do entorno – situação|ambiência 

A edificação situa-se na seção I, delimitada pelos povoados de Dr. Lund, Quinta das 

Palmeiras e Fazenda Moinhos, localizada na zona rural do município de Pedro Leopoldo. A 

Escola Municipal Doutor Avary de Campos está localizada dentro da Fazenda Moinho situada a 

36 km do distrito sede localiza-se numa área de 525 hectares. 

O acesso é feito por via de terra. A região é bastante extensa e possui poucas edificações 

no entorno e as edificações existentes possuem apenas um pavimento.  

A paisagem local é rodeada de montanhas, coberta por camada vegetal rasteira 

constituída de gramíneas. Existem apenas árvores pontuais de médio e grande porte próximas a 

ela, resultado do desmatamento provocado pelas áreas de pastagens. A fiação elétrica é área.  

A edificação por está inserida em uma propriedade rural, implantada no terreno de 

grande extensão não se leva em consideração os afastamentos.  

A área tem arruamento de terra. A Escola esta em meio à mata nativa, sendo esta a visão 

mais comum de qualquer ponto da edificação. 
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09. Documentação Fotográfica Fotografia FinePix A360, 4.1 megapixel.

Fotógrafa | Data Raquel Córdova Christófaro | março - 2008

Foto 01 – Escola Municipal Doutor Avary de Campos

Município de Pedro Leopoldo - MG

Foto 02 – Acesso a Fazenda Moinho 

Município de Pedro Leopoldo - MG

Foto 03 – Fachada frontal 

Município de Pedro Leopoldo - MG

Foto 04 – Vista geral  

Município de Pedro Leopoldo - MG

Foto 05 – Detalhe do telhado, acesso e vedação 

Município de Pedro Leopoldo - MG
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10. Histórico

A escola Municipal Dr. Avary de Campos está localizada na zona rural do município de 

Pedro Leopoldo na fazenda do Moinho, propriedade do Sr. Murilo Carlos Paiva Carvalho e Sra. 

Rosa de Lourdes Aragão Carvalho, desde 1966. 

Natural de Santo Antônio do Amparo, Sr. Murilo Paiva Carvalho é descendente de uma 

família de portugueses que se estabeleceu no sul de Minas no século XVIII, onde se dedicou às 

atividades econômicas ligadas à agropecuária. Segundo ele, trabalhava com o pai nas atividades 

da fazenda e que se interessou em ser fazendeiro e dar segmento às atividades agropecuárias da 

família adquirindo a sua própria propriedade. 

Numa fazenda de aproximadamente 525 hectares, Sr. Murilo iniciou seu projeto. Com a 

ajuda de um administrador ele instalava as famílias que vinham de Santo Antônio do Amparo.  

Segundo o proprietário, a instalação das famílias de empregados em sua fazenda, exigia 

os cuidados assistenciais, inclusive educacionais. Pois as crianças ficariam sem a educação 

básica, foi assim que surgiu a idéia de contratar uma professora para alfabetizar os alunos.  

Inicialmente com poucos alunos, a escola funcionou em uma sala, foi contratada uma 

professora para lecionar para os filhos dos empregados da fazenda. Para atender à demanda de 

empregados, pois com o desenvolvimento das atividades econômicas foi ampliando o número 

de famílias trabalhadoras na fazenda e conseqüentemente o número de filhos, a escola foi 

construída por iniciativa do proprietário da fazenda. 

Mais tarde com o apoio da prefeitura, outra escola foi construída pelo proprietário 

dentro da Fazenda do Moinho para atender aos filhos de funcionários. A prefeitura assumiu 

todas as despesas com as instalações físicas e pedagógicas, inclusive despesas com 

funcionários, mobiliário e despesas em geral. A escola é de responsabilidade da Prefeitura de 

Pedro Leopoldo. 

Segundo Sr. Murilo, na época da construção da escola a prefeitura sugeriu que 

proprietário da fazenda escolhesse um nome para a escola municipal. Segundo ele, a escola 

recebeu o nome de Escola Municipal Dr. Avary de Campos, uma homenagem ao amigo falecido 

que foi um engenheiro agrônomo muito dedicado as atividades de educação e difusão dos 

conhecimentos no meio rural. 

Atualmente a Fazenda do Moinho funciona como uma indústria com cinqüenta e sete 

famílias residentes trabalhando numa estrutura organizada para atender as demandas do  
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mercado regional. Segundo Sr. Murilo Paiva, a fazenda foi sendo estruturada de acordo com as 

necessidades que surgiam. Atualmente a fazenda conta com uma escola, uma “creche”, um 

clube de lazer e uma casa dos Alcoólatras Anônimos (AA) para atender às famílias dos 

funcionários. 

11. Uso Atual Institucional

12. Descrição

Trata-se de uma edificação térrea que possui características estilístico-tipológicas da 

arquitetura contemporânea construída no final do séc. XX para ser a escola da região.  

A edificação encontra-se nas dependências da Fazenda Moinho e possui terreno de 

forma retangular apresentando baixo aclive. O terreno foi delimitado por mourões de madeira e 

telado. Possui afastamentos frontal, posterior e lateral com relação à rua.  

No adro principal, o acesso é feito por um caminho em cimentado grosso e jardim com 

pequenos arbustos que conduz as pessoas até as salas de aula. Ao redor da construção possui um 

calçamento estreito com cimento grosso sendo que as áreas restantes encontram-se no terreno 

natural e grama rasteira.  Nas porções laterais da edificação existem arvores pontuais de grande 

porte que criam uma grande área sombreada para os alunos. 

 A planta é regular com volumetria simples. A construção possui um pavimento com 

varanda frontal, está localizada acima do nível da rua. O coroamento é feito por cobertura 

cerâmica tipo francesa com duas águas e cumeeira paralela à rua.  

A fachada frontal é assimétrica possuindo oito aberturas, sendo quatro janelas e quatro 

portas onde uma abertura descentralizada cria um espaço coberto para o intervalo das aulas 

como cantina por exemplo. 

A edificação é rebocada e pintada na cor creme. As portas e janelas, na cor verde, 

possuem vedação de madeira sendo as janelas de duas bandeiras. Possui um barrado pintado na 

mesma cor das aberturas apenas na fachada frontal. Nas fachadas laterais apresenta uma 

abertura retangular. 
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13. Proteção Legal Existente Nenhuma

14. Proteção Proposta Inventário

15. Estado de Conservação  Excelente  Bom   Regular  Péssimo

16. Análise do Estado de Conservação

O imóvel está em ótimo estado de conservação não apresentando problemas na 

cobertura, ou umidade nem trinca nas alvenarias. 

17. Fatores de Degradação

             A falta de manutenção preventiva e periódica é o principal fator de degradação, como a 

exposição das peças de madeira ao ataque de cupins e a falta de barreiras nas alvenarias contra a 

umidade ascendente pelo piso e na cobertura.  

18. Medidas de Conservação

Conservação diária de limpeza, reparo na pintura das paredes e das esquadrias de 

madeira e manutenção periódica da cobertura. 

19. Intervenções

De acordo com relatos por entrevista  de fonte oral não foi citado intervenções feita ao 

longo do tempo na edificação. 

20. Referências Bibliográficas

Fontes orais: Entrevista concedida à Lucimar Lacerda Machado e Raquel Córdova Christófaro 

pelo Sr. Murilo Carlos Paiva Carvalho e Sra. Rosa de Lourdes Aragão Carvalho - 

proprietários da fazenda. 

21. Informações Complementares Sem referência.
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22. Ficha Técnica 

         22.1. Levantamento | março - 2008

Raquel Córdova Christófaro | CREA:83.707/D.

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda.
Lucimar Lacerda Machado

Historiadora – MGTM Ltda

         22.2. Elaboração | março - 2008

Raquel Córdova Christófaro | CREA:83.707/D.

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda.

         22.3. Revisão | abril - 2008

Catherine Fonseca A. Horta | CREA:70.189/D.

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda.

Rogério Stockler de Mello
MGTM Ltda.

Angélica Grellmenn Breunig
Gerente da Gerência da Cultura da Prefeitura 

Municipal de Pedro Leopoldo


