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ma Escola não é e nem representa somente o patrimônio físico! É, também, o patrimônio histórico, social e cultural. Ou
seja, é o que as pessoas (docentes, discentes, funcionários e
comunidade) fizeram e fazem pedagogicamente e intelectualmente
nos espaços convencionais dela. Uma Escola pode e deve representar o que há de mais importante para o seu meio: ser a referência
política – no sentido teórico e prático da palavra -, histórica, cultural,
de sapiência, de convivência e de socialização das pessoas.

APRESENTAÇÃO

A história da atual Escola Professor Olavo Cecco Rigon é
inerente e se circunscreve à história do município de Concórdia,
Santa Catarina (SC). Da mesma forma, tal história vincula-se profundamente à história da educação regional.
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Desde os tempos da Escola São José até a atualidade, milhares de pessoas estudaram e trabalharam na referida instituição
escolar. Por isso, a Escola marcou positivamente a identidade e a
vida das pessoas.
Historicamente, de maneira geral, a Escola Olavo identificou- se e atendeu majoritariamente a classe trabalhadora, urbana
ou rural, como agricultores, operários, comerciantes e outros do
município de Concórdia (SC) e região de abrangência do Alto Uruguai Catarinense e Gaúcho, principalmente.
Uma instituição escolar se faz e se constitui com acertos, avanços técnicos, científicos, consensos, mas, também, com
contradições, conflitos, enfrentamentos teóricos-metodológicos e
outros. A Escola Olavo, assim como reproduziu historicamente técnicas, processos e metodologias pedagógicas de ensino, pesquisa
e de aprendizagens exógenas ao seu contexto, produziu conhecimentos e constituiu-se num grande laboratório de ensaios e ações
pedagógicas ousadas e diferenciadas em cada época e contexto.
Neste sentido, destacou-se, ao longo de sua trajetória, por pensar e agir na vanguarda de experiências educacionais, o que, muitas vezes, a referenciou e a diferenciou qualitativamente perante o
contexto educacional regional e catarinense.

obra 80 redações criadas no ano de 2019 por alunos do Olavo. De igual modo,
a obra contém redações e manifestações de professores que estavam atuando
nesse ambiente educativo no referido ano. Ainda, compõem este livro alguns
artigos sobre a Escola Olavo publicados em jornais locais e regionais por um
dos organizadores desta obra. Tanto as redações dos estudantes quanto as
manifestações dos professores aqui apresentadas não significam uma revisão
historiográfica ou reescrição da história da Escola, uma vez que tratam de
expressões de sentimentos, impressões e considerações sobre a Unidade
Escolar.

Atualmente, a Escola Olavo é gerida pela estrutura administrativa do
Estado de Santa Catarina. No entanto, é patrimônio da sociedade concordiense. Afinal, foi construída pelos trabalhadores e pela comunidade local.
Assim, sempre foi, e continua sendo, uma referência educacional,
política e cultural para a região do Alto Uruguai Catarinense e para o Estado
de Santa Catarina.
As oitenta redações, que compõem esta obra, escritas pelos estudantes da Escola Olavo, relatam um pouco dos sentimentos de pertencimento, emoções, percepções, constatações e interpretações da história do que
este espaço educativo representou e representa para a vida dos estudantes.

Este livro é um tributo aos 80 anos da Escola Olavo. De igual forma, é
uma homenagem a cada pessoa que atuou, de uma maneira ou de outra, no
anonimato ou daqueles que atuaram com maior protagonismo e intensidade.
É uma homenagem aos que participaram da concepção, planejamento,
execução e/ou construção da obra física, a todos que atuaram nos espaços
pedagógicos e técnicos, bem como aos milhares de estudantes que
historicamente estudaram nesse ambiente. Portanto, nosso reconhecimento,
homenagem, gratidão e afeto.

Entende-se que as Escolas, e especialmente a Escola Olavo Cecco
Rigon, não podem mais ser tratadas com descaso e descuido social. A referida Escola, por ser um marco político e cultural para o município, para a região
e também ao Estado de Santa Catarina, precisa de investimentos estruturais
e financeiros para zelar e cuidar de seu patrimônio físico. Da mesma forma,
precisa de mais profissionais especializados para atender, orientar e cuidar do
maior patrimônio societário: as pessoas, principalmente, os estudantes!

Na condição de professores desta Escola, cumprenos o papel de pensar,
escrever, reunir ideias escritas e divulgá-las para a sociedade. Nesse sentido,
pegamos por empréstimo parte da bela poesia de Castro Alves (1847 - 1871):
... “Filhos do século das luzes! / Filhos da grande nação! / Quando ante Deus
vos mostrardes, /Tereis um livro na mão:/O livro – esse audaz guerreiro/ Que
conquista o mundo inteiro/ Sem nunca ter Waterloo.../ Eólo de pensamentos,
/Que abrira a gruta dos ventos? Donde a igualdade voou!...” [...]. “Por isso
na impaciência/ Desta sede de saber, / como as aves do deserto - /As almas
buscam beber... Oh! Bendito o que semeia/Livros... livros à mão cheia.../ E
manda o povo pensar! / O livro caindo n’alma/ É germe – que faz a palma, é
chuva – que faz o mar”.

Diante da conjuntura social, política e econômica da contemporaneidade, qual será o papel social e educacional da Escola Olavo para as atuais
e futuras gerações estudantis? Quais as novas perspectivas teóricas e metodológicas convenientes e necessárias precisam ser adotadas pelos docentes
para melhor preparar os estudantes à vida social, intelectual e ao mercado de
trabalho?
A sociedade concordiense e regional quer e/ou está disposta a manter
e potencializar o protagonismo social e educacional da Escola Olavo para o
cenário presente e futuro?
Independentemente de ideologias e propostas educacionais de governos, a Escola Olavo terá de se reinventar e se adaptar às exigências dos
tempos, sem negar-se ao papel estratégico de ser a protagonista da educação
formal e contribuir positivamente na formação humana, política e social dos
sujeitos. Evidentemente, terá de atuar fundamentada nos princípios éticos, de
respeito à diversidade, à solidariedade, de forma democrática e cooperativa
vislumbrando o bem comum.

Nesta direção, esperamos que este patrimônio escolar seja cuidado
caprichosamente pelo Estado. Ademais, desejamos, à Escola Olavo Cecco
Rigon, vida longa, que continue pública, de qualidade e para todos, sempre!
Professor Jairo Marchesan
Professora Ângela Maria Dezordi de Mello
Concórdia (SC), verão de 2019.

Este livro é uma homenagem, também, a todos os professores,
estudantes e funcionários que passaram, atuaram e conviveram na Instituição
Escolar Olavo Cecco Rigon. Neste sentido, no ano em que completa 80 anos,
a brindamos com esta obra! O ano de 2019 contou com várias atividades
alusivas ao aniversário da Escola. Uma delas foi o incentivo aos estudantes
para escreverem o que ela representa para eles, não obstante, compõem esta
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MENSAGEM DA FAMÍLIA RIGON

No início, como educandário São José, nossos filhos lá
estudaram.

Transcendente à sua exclusiva finalidade conceitual, forjou a própria
cidade, através da correta preparação de seus filhos.

A Escola era administrada pelas Irmãs de São José, que
iniciaram suas atividades em 12
de março de 1939.

Participamos dessa trajetória desde 1945, quando para a cidade de
Concórdia (SC) nos mudamos.
Uma das afirmações constantes do
Professor Olavo Cecco Rigon era de que
o povo não pode viver na obscuridade do
saber e do entendimento, que sem educação, sem cultura e sem história não há o
progresso e crescimento que se almeja.

Por elas passaram muitas das pessoas que ajudaram a
construir nossa “Concórdia” e a
torná-la num grande polo econômico e social do Estado de
Santa Catarina..

Ele sempre defendeu um ensino permanente e de qualidade, e deve estar feliz
por ter seu nome vinculado a essa grande
Escola que, a respeito das dificuldades e
da pouca atenção dada pelo governo na
manutenção da estrutura física e funcional, situa-se sempre entre os melhores no
que se refere à didática, com um ensino
qualificado que a torna um grande orgulho
para o nosso município.

Sua importância na
formação educacional de qualidade fez com que muitas dos
envolvidos, inclusive, se projetassem e se destacassem no
cenário nacional.
Com uma formação
sólida e qualitativa, continua a
ser um dos Colégios mais importantes da rede estadual de
ensino. Com uma formação
sólida e qualitativa, continua a
ser uma das Escolas mais importantes da rede pública estadual de ensino.

Parabéns a todos que integram e integraram este educandário.
Gladys Magalhães Rigon
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ESTUDANTES
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OLAVO, 80 ANOS
A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
foi fundada em 12 de março de 1939, com o nome de Escola São
José.
Inicialmente a Escola atuava somente com o ensino primário,
mas tomou uma dimensão que ninguém imaginava, ano após ano
mais e mais alunos vinham para frequentar a Escola. Com o passar
dos anos, a Escola São José passou por muitas mudanças, uma
delas é referente ao seu nome, passando a se chamar Escola de
Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon. Ainda assim, seu
conceito sobre qualidade na busca do conhecimento não mudou;
pois continuou fornecendo conhecimento e preparando os jovens
para a vida e a serem bons cidadãos, com a única diferença de que
a Escola São José também os preparava religiosamente.
Atualmente, cerca de 800 alunos passam pela Escola Olavo
todos os anos. Por ser consolidada como uma das maiores e mais
importantes Escolas do Estado de Santa Catarina, apresentou uma
das melhores notas entre as Escolas públicas da região no último
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Além de ser uma boa
Escola para se estudar, ela oferece Ensino Médio, Cursos Técnicos,
possui vasta biblioteca com acervo diverso, conta também com laboratórios para a melhor aprendizagem e formação dos seus alunos, e os professores são altamente dedicados e capacitados no
que fazem.
Após oito décadas de sua formação e de muita dedicação,
o Olavo continua sendo uma ótima instituição escolar.
Aluna Morgana Luiza Köpsel
Turma 203 - Ensino Médio

OLAVO E O PASSAR DOS ANOS

A HISTÓRIA: OLAVO 80 ANOS

Desde os anos 1939 a Escola Olavo existe, mas se denominava Colégio Normal São José.

A Escola Olavo Cecco Rigon, tem esse nome em homenagem ao
grande radialista e influenciador do município de Concórdia (SC). Foi inicialmente construída pelos moradores locais. A Escola, primeiramente, foi administrada por um grupo de freiras e madres vindas da França, se consolidou
como um Colégio religioso e obteve o nome de São José.

Com o passar de sua história, ocorreram diversas mudanças neste
patrimônio educativo e cultural, pois, anteriormente, na década de 1930, era
um Colégio de freiras. Assim, possuía atividades diferenciadas e disponibilizava a aprendizagem de outros idiomas, de tal modo, vinham freiras de diversos locais para ensinar.

A Escola possuía alas divididas, que separavam as meninas dos meninos. As mulheres que iriam se preparar para exercer a função de freiras
tinham que ficar no internato e não podiam frequentar o mesmo lugar dos
demais garotos e garotas. Somente em meados de 1980 que a instituição
passa para o poder do Estado, esse que substitui as aulas de italiano, francês
e de música e implementa o ensino primário, que se seguiu até o Ensino Médio. Desde então, a Escola aprimorou em questão de ensino e aprendizagem,
implementando mais cursos: em meados de 2000 foram instalados os cursos
técnicos em Administração, Informática, Magistério e Inovador, todos integrados ao Ensino Médio e ofertados em período integral, favorecendo estudantes
e oportunizando o aperfeiçoamento para o mercado de trabalho.

Ademais, por ser um Colégio de freiras, as alas de meninas e meninos
eram separadas, sendo que o piso era dividido por cor. No entanto, na década
de 1980, a instituição foi oficializada como Escola Olavo Cecco Rigon.
Nesse sentido, atualmente a Escola Olavo é uma das mais renomadas
do município de Concórdia e região do Alto Uruguai Catarinense, uma vez
que oferece uma verdadeira educação, pela qual o ensino e a aprendizagem
de qualidade proporcionam a efetiva construção do conhecimento aos estudantes.

Atualmente, de acordo com dados de 2018, circulam pela Escola Olavo cerca de 800 alunos divididos nos cursos técnicos, Ensino Médio regular
e o curso noturno de magistério. A Escola é formada por um corpo decente
de ótima qualidade, e considerando a parte administrativa e de coordenação,
percebe-se que o sistema estudantil está em boas mãos e condições.

De certo modo, existe um grande número de alunos na Escola, com
aproximadamente 830 estudantes, que se dedicam às aprendizagens entre os
turnos escolares matutino, vespertino e noturno.
A Escola disponibiliza, além do Ensino Médio, os cursos técnicos de
Administração e Informática e também o Magistério e o Inovador, o que se
apresenta como ensino e aprendizagem diversificados.

A instituição é de grande porte, no entanto, os docentes, profissionais
e estudantes sabem que o Estado não oferece a Escola as devidas condições monetárias. A estrutura necessita de uma reforma geral, tanto nos laboratórios, quanto nos banheiros e espaços de circulação, algo que não é
possível devido à pouca atenção recebida pelo governo. Isso é uma lástima,
visto que, na instituição, já estudaram gerações da mesma família. Se a devida atenção fosse dada ao local, considerando os ótimos cursos e excelente
ensino de qualidade, poderia atrair mais estudantes e oferecer para todos
um local mais agradável, o que consequentemente aumentaria no rendimento
intelectual dos estudantes e na forma de perceber este espaço tão querido e
cheio de potencial.

Apesar de muitas pessoas de fora da Escola não a conhecerem suficientemente, as que admiram a instituição representam maior número, e muitos dos que já estudaram nela afirmam, com orgulho, que seu ensino é excelente. Além disso, os alunos contribuem com o caráter social e responsável da
Escola, o que acarreta no seu bom funcionamento e na boa convivência entre
toda a comunidade escolar.
Contudo, por oferecer uma estrutura um tanto quanto antiga, se
faz necessário que haja uma reforma estrutural, para que seu ambiente seja
condizente com a atmosfera educativa, que é excelente e acolhedora.

Aluna Cauane C.Fuhr
Turma 201 - Administração

Aluna Michele Machado
Turma – 201 Administração
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OLAVO 80 ANOS

80 ANOS DE HISTÓRIA

Antes de ser Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, a Escola denominava-se Colégio Normal São José. Era dirigido por freiras, e representava referência no Estado de Santa Catarina em termos educativos.
Disponibilizava vários cursos que visavam empoderar o mercado de trabalho
da região, como em elétrica, piano, dança, teatro, administração etc. Também
era referência nas práticas esportivas de futsal, handebol, vôlei, conquistando
muitos troféus e medalhas. O Colégio era dividido em duas alas, a interna e a
normal. Quem estudava na interna tinha o objetivo de seguir uma vida religiosa, e quem se dedicava aos estudos na ala normal eram meninos e meninas
que tinham outros planos para o futuro. Uma curiosidade muito interessante
da nossa querida Escola, é que os telhados do Colégio São José possuíam
formato de livros para simbolizar que todos podiam ter conhecimento.

A Escola Olavo Cecco Rigon foi fundada em 12 de março de 1939
coordenado pela Congregação das Irmãs de São José era um Colégio de
freiras com um nome reconhecido em todo o Estado de Santa Catarina.
Era de grande importância na região, pois era um dos poucos Colégios que existiam e por ser religioso, o estudo, a disciplina, a responsabilidade e o comprometimento dos alunos eram muito cobrados pelas freiras. Os
alunos, na época, possuíam comportamentos, segundo histórias, muito diferentes dos estudantes de hoje em dia. Ademais, havia duas alas, na Escola,
que separavam os alunos: a ala dos internos, que entravam na Congregação
para seguir o sonho de serem freiras, e a ala dos alunos normais, que entravam apenas para cursar o ensino fundamental e médio.
Ambas as alas eram tratadas de modos diferentes, as estudantes internas não podiam ter contato com meninos, apenas com os pais, freiras e
madres, pois deveriam ser “puras” para que no futuro pudessem ser dignas
para fazer parte do conjunto de freiras. Além disso, tinham uma rotina de orações, cultos, e não podiam pecar. Já os “normais” eram tratados mais informalmente, tinham aulas de educação física, ao contrário dos internos, que
de forma alguma poderiam ter essas aulas. Nessa última ala, a separação
de meninos e meninas não era tão exigida, porém, não havia contato se não
fosse necessário.

Atualmente, a Escola denomina-se Olavo Cecco Rigon em homenagem ao senhor Olavo, radialista, homem público e de influência política e social local. A partir daí, sobraram apenas a história e as lembranças do São
José. A transferência do nome ocorreu em 1983. Já se passaram 80 anos
desde então, e mesmo que a Escola Olavo precise de reformas, continua sendo referência no Estado de Santa Catarina. Em meados da década 2000, o
Estado determinou que as aulas deveriam ser só para o Ensino Médio normal.
A partir de então, passa a oferecer dois cursos técnicos: Informática e Administração, além do Ensino Médio Inovador. Em média, possui 813 alunos
matriculados, e o dia-a-dia na Escola é tranquilo.

Em 1983 a Congregação das Irmãs de São José vendeu o Colégio
para o Estado de Santa Catarina e o nome mudou para Escola de Educação
Básica Professor Olavo Cecco Rigon, nome do senhor que era radialista e
contribuiu socialmente para a comunidade local.

Como qualquer outra instituição, a Escola Olavo tem seus defeitos,
mas possui um diferencial muito importante referenciado pela oferta de cursos
profissionalizantes para os alunos, objetivando prepará-los da melhor maneira
possível para a vida e ao mercado do trabalho. Nem todos os estudantes gostam de estudar aqui, mas a grande maioria irá levar consigo boas lembranças
e saudades de um tempo que não volta mais, além do conhecimento construído, algo que ninguém jamais vai conseguir tirar de quem se forma no Olavo.
Que a Escola possa progredir cada vez mais e que não sofra os impactos da
corrupção de um país que ainda tem muito a aprender. Parabéns Escola de
Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, pelos seus 80 anos de excelência em educação!

Atualmente, a Escola Olavo tem uma alta qualidade nos estudos, com
professores qualificados para atuar nas diferentes disciplinas.
Sua infraestrutura é velha, pois a instituição em 2019 completou 80
anos e poucas reformas foram feitas. Os alunos, por sua vez, não colaboram
muito para manter a pouco estrutura que resta, pois, às vezes, quebram e
danificam esse patrimônio público. Ainda assim, têm muitos alunos que se orgulham muito de poder fazer parte dessa grande e querida Escola, onde seus
pais e avós estudaram, e onde talvez seus filhos estudarão.

Aluna Morgana Sepp
Turma 201 – Administração

É uma Escola que nos dá orgulho, a qual a considero uma das melhores do Alto Uruguai Catarinense.
Aluna Mariana Carniel
Turma 201 - Administração
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OLAVO 80 ANOS

NOSSA HISTÓRIA!

O Colégio São José, antes de se tornar Escola Olavo, era de
cunho religioso. O ensino era ofertado por freiras que se deslocaram
para Concórdia (SC) através de uma caravana.
Em Concórdia havia algumas entidades religiosas distintas, mas todos os alunos, independente da religião, frequentavam o Colégio.
É interessante abordar esse assunto, pois essas entidades se enfrentavam, não conseguiam viver com a diferença. No entanto, seus
filhos conviviam sem nenhuma forma de enfrentamento no espaço
escolar.

A história da Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon é também a história da educação do município de
Concórdia. Isso porque os primeiros colonizadores da região já se
preocupavam com a educação de seus filhos, então, a partir daí
iniciou-se sua história.
No dia 12 de maio de 1939, após uma cerimônia religiosa,
celebrou-se também a inauguração da Escola São José; a congregação das Irmãs de São José se estabeleceu em Concórdia (SC), e
as freiras passaram desde então a realizar trabalhos missionários e
educativos.

A criança não vê o mal da sociedade, pois a sociedade é
que molda o ser individual. Nesse sentido, a Escola estava moldando as crianças da melhor maneira possível, pois fazia com que elas
convivessem compartilhando, tendo esperança, solidariedade, obtendo conhecimento e cooperando.

O modelo educacional da congregação das Irmãs preocupava-se em ensinar aos alunos a enfrentarem as lutas e o trabalho
da vida, ao mesmo tempo em que recebiam uma formação religiosa.

Considerando essas situações, os colonizadores se preocupavam cada vez mais e decidiram agir em comunhão, comprometendo-se com a implantação de estabelecimentos educacionais.
Todos da localidade colaboraram fornecendo e doando o que fosse
possível e necessário.

A Escola proporcionava, além do Ensino Básico, aulas de
Língua Grega, Latim e Francês, bem como cursos de Datilografia,
Acordeom, Violino, Piano e Canto. Isso ocorreu desde sua formação
até o momento em que se tornou uma das maiores Escolas do Estado de Santa Catarina; essa Escola sempre teve a participação da
comunidade concordiense colaborando de diversas formas.

Atualmente, a Escola possui uma arma cujo nome é educação, a qual possibilita aos estudantes a estruturação da transformação do mundo. A instituição é exemplo de trabalho com sabedoria,
esperança, conhecimento, pois dá forma a uma sociedade composta por seres humanos capazes de pensar, interagir e opinar.

Em 1963, a Escola São José passou a ser denominada Escola Básica Professor Olavo Cecco Rigon, uma homenagem ao professor Olavo, formado em Direito, e que teve muita importância na
história de nossa Escola.

Aluna Rafaela A. dos Santos
Turma 401 - Magistério

Hoje, esse educandário é a maior Escola do município de
Concórdia. Ao longo dos anos enfrentou várias mudanças, perdendo muito suas características antigas, e, consequentemente, enfrentou progressos, mas sem jamais perder sua essência.
Não podemos deixar morrer a história dessa grande Escola.
Tenho orgulho de ser estudante dessa Escola!
Aluna Emanuele Menin
Turma 102 - Inovador

14

DOIS NOMES EM UMA SÓ ESCOLA

OLAVO, 80 ANOS DE HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon tem uma
grande história, a qual teve muita importância nos primeiros anos de colonização e emancipação do município de Concórdia. A preocupação que as
famílias tinham sobre a educação surgiu muito antes do próprio município. A
partir de 1927, essa preocupação era um dos primeiros sinais de desenvolvimento econômico e social. O município foi emancipado na data de 29 de julho
de 1934.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, antigo
Colégio São José, foi inaugurada no ano de 1939, mais precisamente no dia
12 de março.
A instituição, inicialmente, era religiosa e administrada por freiras vindas do
município de Garibaldi, Rio Grande do Sul, da Congregação das Irmãs de São
José. Elas se estabeleceram na cidade de Concórdia com o objetivo de auxiliar na missão religiosa da região, com a incumbência de fundar e manter uma
Escola Religiosa, também educativa, seguindo a mesma linha traçada pelos
jesuítas, resquícios históricos da catequese (jesuíta).

A educação, nos primeiros tempos, acontecia em salas improvisadas
de casas e igrejas. A preocupação em educar os filhos gerou o comprometimento dos colonizadores. Segundo os relatos históricos, o povo e autoridades
de Concórdia buscavam a oportunidade de uma Escola na região, e por essa
realização lutaram.

As madres foram bem recebidas pelo povo concordiense, assim, deram início
ao processo de formalização e diretrizes que nortearam o espaço educacional. Algo interessante a se destacar, é que na época do Colégio São José,
eram ofertadas aulas de música e instrumentos musicais; havia, inclusive, um
coral no educandário.

O Colégio era dirigido pela Madre Heloísa, descendente de alemães.
O modelo educacional proposto pelas Irmãs teve boa repercussão na comunidade concordiense, pois direcionava-se à preparação do aluno para enfrentar
o mercado de trabalho e a convivência em sociedade. Os alunos da Escola
São José tinham aulas de música, acordeão, canto, piano, etc., disciplinas
que enriqueciam o currículo escolar.

Transcorridos muitos anos de sua fundação, a instituição passou por inúmeras
transformações. Na década de 1980, o Colégio passa a se denominar Escola
Olavo Cecco Rigon, em homenagem ao cidadão concordiense que, segundo
relatos, muito contribuiu para com a comunidade e para a educação local e
regional.

A Escola Olavo Cecco Rigon recebeu esse nome em homenagem ao
senhor Olavo Cecco Rigon, um cidadão que havia contribuído em inúmeros
setores da sociedade concordiense. A unidade hoje conta com a participação
de inúmeros segmentos da sociedade, e no seu Projeto Político Pedagógico
(PPP) estão determinadas metas e objetivos a serem alcançados, servindo de
apoio aos professores, gestores e comunidade escolar de forma geral.

A Escola é a maior do Alto Uruguai Catarinense, e a terceira maior do Estado de Santa Catarina. No último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
a Escola obteve a melhor nota entre as Escolas Públicas da região. Muitas
coisas boas foram construídas no decorrer desse processo de construção
histórico-político e educacional. Algumas melhorias, porém, são necessárias
em termos estruturais (espaço físico) - há tempos clama por uma reforma -,
pois essa Escola atualmente é uma referência na educação e muito conhecida
na região.

A Escola necessita de reformas para melhorar sua qualidade e para
continuar incentivando seus estudantes e comunidade escolar a alcançar as
melhores situações possíveis de vida. Ainda assim, tenho grande orgulho de
estudar nessa Escola.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo é parte da história de Concórdia, assim como da construção da cidadania e da cultura de muitos concordienses que por aqui passaram e deixaram um pouco de si, sejam esses educadores ou alunos.

Aluno Fernando Bizon
Turma 301 - Ensino Médio

Há 80 anos nascia um dos maiores berços da educação catarinense, e que
por muito tempo se perpetue essa inspiradora e bonita história - Escola De
Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon!
Aluna Sedonia Maria Holdefer
Turma 401- Magistério
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OLAVO E SEUS 80 ANOS!

OLAVO FAZ PARTE DA MINHA HISTÓRIA...

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
foi fundada em 12 de março de 1939 como Colégio São José. Atualmente é muito importante e representa um elemento muito presente
na história e na vida de cada um que escolheu aprender nessa instituição.

Minha mãe sempre conta histórias como estudante da Escola Olavo. Depois, minha irmã descrevia suas experiências nessa
instituição. Agora, construo as minhas próprias histórias nesse Escola, e tudo isso me deixa maravilhada.
Antes de ser nomeada Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, a instituição era denominada de Colégio
São José, também conhecida como a casa das Irmãs, das Freiras.

Foi construída e conquistada pela comunidade de Concórdia, e aqui cresceu, evoluiu, melhorou e hoje oferece maiores oportunidades no mercado de trabalho devido aos cursos técnicos e
maiores chances de ingressar em uma boa faculdade. Conta com
um grupo bem capacitado de profissionais que ajudam a escrever a
história da Escola, assim como as diversas histórias de vida que por
ela passam.

O senhor Olavo foi diretor do SESI, da Rádio Rural e Celesc.
Também foi ele quem fundou a Gráfica Estrela. Por isso, devido à
sua importante contribuição social, política e econômica local, buscou-se um meio de homenagear esse cidadão.

Acredito que todos nós somos privilegiados por estudarmos
no Olavo, sendo uma das poucas Escolas da região que conta com
o período integral totalmente gratuito. Por isso, nós alunos nos sentimos honrados em fazer parte da história dessa Escola.

Para mim, é uma grande oportunidade estudar nessa Escola, pois ela não é igual às outras, uma vez que disponibiliza de
conhecimento de mais qualidade, através do qual forma profissionais e prepara cidadãos para viver no mundo. Sinto-me muito grata
por fazer parte de sua história, pois acolhe seus alunos, mostrando
que tudo é possível. Os colegas são como uma segunda família,
aqui são ensinados valores para que possam ser aplicados todos os
dias. Aqui, cada um dá seu melhor, almejando que seja uma Escola
cada vez melhor. O aprendizado e as experiências ocorridas ficam
na memória dos alunos que passam por aqui e que guardam essa
passagem como uma linda lembrança em suas vidas.

O Olavo, além de ser de responsabilidade do Estado, também é de nossa responsabilidade. Somos nós que devemos dar
continuidade a esse legado e continuar a escrever essa história, afinal, todos - alunos, professores e comunidade - somos a Escola
Olavo.
Aluna Emanuelle F. Musselini
Turma 201 - Inovador

Espero que daqui há alguns anos eu possa voltar e perceber que esses valores e a preocupação em ensinar não mudaram.
Espero que consiga encontrar essa mesma Escola, única, que se
destaca no meio das outras, que sempre aprimora o método de ensino e seus conhecimentos para formar bons profissionais e bons
cidadãos, dando orgulho, desse modo, a quem já passou e ainda
passará por esta instituição.
Aluna Heloísa Ferreira
Turma 101 - Administração
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A MINHA ESCOLHA

PARABÉNS, OLAVO!!!

Olavo, 80 anos - o tempo passa tão rápido.
Quando pequena, via as pessoas com o uniforme do
Colégio e me imaginava estudando nessa instituição.

Há oito décadas iniciou-se a construção de
uma pequena Escola, situada na cidade de Concórdia;
a princípio, fundava-se uma instituição feita de madeira, que por anos assim se manteria.

No ano de 2018 decidi vir estudar aqui. Meu
objetivo era fazer apenas o Ensino Médio normal, mas
conheci os cursos técnicos e os achei muito interessantes, pois agregariam muito mais para minha formação.

Naquele tempo, a Escola tinha dois prédios,
ambos separavam os cômodos das freiras e o dos alunos. Os cômodos onde as freiras ficavam eram separados por corredores, e cada chão tinha uma cor para
identificar o tipo de freira que ali ficava - cada porta
carregava uma cruz como forma de respeito a Deus.
Mesmo sendo um Colégio com costumes religiosos, a
Escola disponibilizava aulas diferenciadas, como, por
exemplo, dança, basquete, e tinha também uma banda.

Mudar de Escola foi uma experiência nova, diferente,
estranha. No primeiro dia, a ansiedade tomava conta
de mim, pois não sabia para onde ir, com quem falar ou
como agir; muitas pessoas indo para lá e para cá, isso
me assustava, pois eu não conhecia ninguém. Com os
profissionais e estudantes solícitos, fui me adaptando e
criando muitos laços. Hoje em dia me divirto andando
pelos corredores da Escola e aprendo muito.

Na década de 1980, o Colégio se tornou Escola
de Educação Básica Olavo Cecco Rigon. Hoje conta
com cursos técnicos e Ensino Médio normal, e várias
pessoas renomadas passaram por essa instituição.

Gosto muito de estudar aqui, os professores
são legais, competentes e ajudam a aprimorar as nossas capacidades, não só como estudantes, mas também como pessoas. Pretendo concluir o colegial, me
formar e poder fazer parte dessa história, que está
longe de acabar.

Apesar de não ter uma estrutura moderna, devemos
muito aos professores que aqui compartilham seu
conhecimento da melhor forma possível, pois a Escola
se destaca no cenário estadual em termos educativos.

Já se passaram tantos anos de Escola Olavo,
tanta história... Espero que outras pessoas possam viver bons momentos, inesquecíveis, aqui, como eu estou vivendo e ainda vou viver durante os dois anos que
ainda tenho pela frente.

Somos gratos por termos nossa vaga garantida nessa instituição que forma pessoas humildes, de
grande sucesso, com responsabilidade, cooperação e
dedicação.
Aluna Bruna Mel Nicodem
Turma 101 - Administração

Aluna Adriele Rodio
Turma 101 - Administração
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GRANDE OLAVO...

A ESCOLHA

A Escola Olavo foi fundada em 1939 com o objetivo de preparar pessoas para um futuro melhor, e é assim até hoje.

A grande Escola Professor Olavo Cecco Rigon, ou o antigo Colégio São José, foi fundada em 1939, pela congregação das
Irmãs de São José. A instituição de ensino iniciou com 104 alunos
matriculados e com uma estrutura de madeira, a qual abrigava as
salas de aula e que também era a moradia das freiras.

Nossa Escola é bem localizada, está no centro de Concórdia, atraindo alunos de diversas partes da cidade. Possui várias
opções de aprendizagem, as quais variam de cursos técnicos ao
Ensino Médio normal, ofertados nos três períodos: manhã, tarde e
noite.

Olavo Cecco Rigon faleceu no ano de 1972 e na década de
1980 a Escola adotou o seu nome. No dia 12 de março de 2019 a
instituição completou 80 anos.

Por ser uma Escola de grande porte, com mais de 800 alunos matriculados, a Escola Olavo traz normas e regras que devemos seguir e colocar em prática todos os dias letivos.

Com o passar dos anos, foram muitas as mudanças ocorridas no ambiente, seja na estrutura física, seja nos métodos de ensino e de aprendizagem. Atualmente, a Escola atende mais de 800
alunos, e esse atendimento é feito nos três períodos; também fornece cursos técnicos e um ensino de muita qualidade.

Na instituição atuam professores, mestres e doutores de
todas áreas, muito qualificados, para nos ensinar e sanar quaisquer
dúvidas existentes. Profissionais que sempre estão à disposição
para atender tanto os estudantes quanto a comunidade Escolar em
geral.

Sou estudante do curso Técnico em Administração, curso
esse que está trazendo-me muito aprendizado, conhecimento e
evolução. Sinto-me alegre em fazer parte desta história e desta instituição, onde passo a maior parte do meu dia. Aqui aprendo coisas novas, também posso me divertir interagir e evoluir. Há quase
um ano faço parte dessa instituição e nesse tempo pude perceber
muitos pontos positivos, e que a Escola não depende apenas dos
professores, diretores e do governo. Depende de todos da comunidade, então, acredito que se nós nos juntarmos podemos melhorar
cada vez mais e sempre aprimorar a esta tão querida instituição.

Todos somos responsáveis pela conservação da Escola:
pela sala de aula, biblioteca, a área de esportes como o Silveirão,
enfim, todos os seus ambientes. Essa responsabilidade é um dos
principais valores que a Escola ensina: priorizar a conservação do
patrimônio que nos possibilita uma aprendizagem de qualidade.
Meus parabéns à Escola Olavo por estes 80 anos de uma
história linda e inspiradora, que homenageou o cidadão Olavo
Cecco Rigon pela sua importância social, política e econômica na
comunidade. Parabéns por contribuir com a nossa sociedade da
melhor maneira possível: através da educação.

Aluna Nicole A. Mattei
Turma 101- Administração

Aluna Raquel Bruna Saccardo
Turma 208 - Ensino Médio
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OLAVO, PARA MIM E PARA TODOS...

NOSSA ESCOLA, NOSSO LUGAR

Estudar na Escola Olavo é saber que todos os dias você faz
parte de uma família que sempre está aqui para lhe ajudar quando
precisar.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon,
situada na cidade de Concórdia, Santa Catarina, foi fundada em 12
de março de 1939 como Colégio São José, ofertando somente o
curso primário. Naquela época o município tinha apenas cinco anos.

Meus irmãos estudaram nessa Escola e agora eu faço parte de
sua história. Estou no curso de Informática e adoro construir meu
conhecimento nesse meio. Os professores são profissionais muito
qualificados.

Após 44 anos de história, o Colégio São José passou a ser
denominado Colégio Olavo Cecco Rigon, uma homenagem aos serviços prestados pelo concordiense à Escola.

Por ser uma Escola Pública, não precisamos pagar para fazer os
cursos, logo, é uma instituição que possibilita muitas oportunidades
para os jovens, vislumbrando um futuro melhor para cada um que
por ela passa.

A Escola tem hoje cerca de 800 alunos, que estudam no Ensino Médio Normal, Ensino Médio Integral, Técnico em Informática
e Administração. Em 79 anos, a Escola sempre manteve como meta
principal o acesso ao conhecimento a todos.

A estrutura da Escola já é antiga, pois era uma instituição de ensino
das freiras. O Colégio foi criado cinco anos após a chegada dos
primeiros moradores de Concórdia, e é vista hoje como uma das
maiores Escolas da região.

É uma instituição que possui dependências e vias adequadas para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, auditório,
biblioteca, sala para professores, diretoria, secretaria, laboratórios
de informática, química, biologia e geografia; ao todo, são 37 salas.
Possui cerca de 80 professores, funcionários de limpeza, cozinha,
secretários e guarda para portaria, totalizando 100 funcionários – todos muito bem qualificados. É uma excelente Escola para se estudar!

Eu, Deise, tenho orgulho de usar o uniforme dessa Escola e de fazer
parte da história tão linda, cativante e inspiradora que possui essa
Escola.
Com certeza, o Olavo se destaca de outras instituições de ensino
pelo seu diferencial educativo, que vê no aluno a oportunidade de
crescimento e transformação do mundo.

Em 2019 a Escola completou 80 anos, por isso, está precisando de reformas nas salas, na pintura, nas portas e também no
telhado, pois tem goteiras, as quais prejudicam as aulas em dias
chuvosos. Em 2018 foi realizado um pedido de reforma ao estado
pelo nosso deputado estadual Neodi Saretta, mas, infelizmente, não
foi aprovado; apenas solicitado mais um prazo de dois anos.

Aluna Deise Mendes
Turma 102 - Informática

Acredito que todos devemos lutar pelo bem-estar da nossa
Escola, a primeira instituição educativa da nossa cidade, e onde já
estudaram médicos, professores, dentistas e outros diversos profissionais. É aqui que estudam muitos alunos com sonhos e metas que
se concretizam no futuro, dado o conhecimento que obtiveram na
instituição.
Aluna Jéssica Amanda Goetz
Turma 204 - Ensino Médio
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UMA HISTÓRIA DE MUDANÇA

MINHA CASA, MINHA ESCOLA!

A Escola São José quando tinha cunho religioso de ensino
e pertencia ao grupo da congregação das Irmãs de São José. O
primeiro prédio da Escola foi construído em madeira, abrigava salas
de aula e a casa das irmãs. Na época, o governador de Santa Catarina era Nereu Ramos e o presidente do país era Getúlio Vargas.

Concórdia e seus 84 anos de muitas histórias possui como
uma das suas conquistas principais a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, a primeira do município. A Escola
Olavo fez, e ainda faz, parte de lindas memórias de vida das pessoas que fizeram e fazem parte dela.

Em 1939 haviam apenas 104 alunos matriculados da 1ª a 3ª
séries primárias; em 1940 contava com 140 alunos, e em 1941 com
163 alunos. A Escola foi crescendo e se aprimorando com o tempo,
foi atraindo estudantes, e em 1983 foi autorizado o funcionamento
do Ensino de Segundo Grau, com habilitação básica em Eletricidade.

Nossa Escola passa por grandes e constantes mudanças,
são progressos que nós alunos queremos para ela e para nós. Uma
das principais transformações é que antes fora um convento para
freiras, e atualmente é uma Escola com diversidade e livre de preconceitos.
Além do Ensino Médio normal, oferece quatro cursos técnicos, sendo eles: Administração, Informática, Inovador e Magistério,
com cerca de 834 alunos matriculados. Mas não são apenas matrículas e sim sonhos e esperança para um futuro melhor.

Com o falecimento do professor Olavo, que foi alguém de
extrema importância por ter colaborado com a instituição, o Colégio
mudou de nome. E nesses 80 anos a Escola Professor Olavo Cecco Rigon vem agregando muito conhecimento aos estudantes, aos
professores e a todos os envolvidos, pois aprendemos muito com
o dia a dia da nossa vida nesta instituição. Mesmo não estando em
uma sala de aula, todos os dias adquirimos novas experiências.

O Olavo é história e faz história na região de Concórdia, tanto na
vida dos alunos como na vida dos professores. Antes de eu fazer
parte disso, eu não imaginava como era estar aqui, e hoje vejo que
nós, alunos e professores, é que fazemos a imagem dessa linda Escola que, infelizmente, passa por dificuldades. Contudo, os profissionais que nela atuam ensinaram que nós, jovens, podemos mudar
a educação e buscar melhorias. Uma história nunca acaba sem um
final feliz, e o Olavo mudou histórias e constituiu uma família.

Atualmente, a Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon é uma das maiores instituições de ensino em Concórdia (SC). O ensino é tão bom que chega a concorrer com Escolas
particulares, pois temos professores qualificados - com mestrado
e doutorado - além, é claro, dos outros profissionais que aqui trabalham, pois são muito gentis com os alunos, administrando muito
bem a Escola. Apesar dos muitos problemas na estrutura, a maioria
devido ao mau cuidado e à idade da Escola; é um lugar muito acolhedor e traz muitas oportunidades com os cursos técnicos ofertados que são totalmente gratuitos.

A nossa educação deve ter mudanças para melhor, mas
para isso temos que mostrar que queremos isso. A meta das irmãs,
desde o princípio, era proporcionar o conhecimento humano, e, ainda em 2019, mantemos essa meta. Bens materiais se degradam,
mas o conhecimento ninguém nos tira. Por isso, nossa luta por essa
tão querida instituição não acaba.

Eu sinto a minha evolução a cada dia que passo neste local
e vou ter muitas oportunidades com o curso Técnico de Administração. Eu passo 10 horas do meu dia nessa Escola e sou muito
feliz dentro de seus corredores. O sentimento que eu tenho por esta
instituição é muito grande e sinto como se esse lugar fosse a minha
primeira casa.

Iris DelganoRahmeier
Turma 208 - Ensino Médio

Aluna Rafaela Costa Rosiak
Turma 101 - Administração
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UMA LONGA TRAJETÓRIA

É PRECISO INVESTIR

Fundada em 12 de março de 1939 como Colégio São José,
ofertando somente o curso primário.

Olavo Cecco Rigon, 80 anos! Algumas décadas atrás –
1939 – possuía o nome de Colégio São José, comandado por uma
congregação de freiras... uma realidade totalmente diferente dos
dias atuais.

Por muitos anos o Colégio foi comandado por freiras, e após
44 anos de história passou a ser denominada Escola de Educação
Básica Professor Olavo Cecco Rigon, uma homenagem aos serviços prestados ao município pelo concordiense Olavo Cecco Rigon.

A partir de 1983 o Estado passou a comandar a instituição.
Atualmente, a realidade é totalmente diferente do que já foi um dia.
Hoje temos cursos profissionalizantes, e este ano a nossa Escola
completará 80 anos; ela necessita de reformas para conseguir abrigar um número maior de alunos. O refeitório é um exemplo disso.
Quanto ao corpo docente daqui, o ensino é muito bom e qualificado,
pena que na maioria das vezes faltam livros, materiais de pesquisa,
etc.

Em todos esses anos, a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon sempre manteve como meta principal disseminar conhecimento. Hoje a Escola conta com ensino profissionalizante, como Ensino Médio, Técnico em Administração, Informática
- sendo esses dois cursos integrais, além de ter o curso de Magistério á noite, e o Ensino Médio Inovador, que também é integral. Por
isso, a Escola Olavo foi considerada a maior Escola do Alto Uruguai
Catarinense, e a terceira maior de Santa Catarina em número de
alunos; atualmente, possui cerca de 830 estudantes matriculados
em três turnos.

Posso dizer que a nossa Escola seria muito melhor se tivesse
apoio do Estado, pois do que adianta nós fazermos projetos para
melhorá-la, se não há investimento necessário para continua-los!?
Afora isso, a nossa Escola é maravilhosa.
Aluna Emanuele Gerhardt
Turma 201 - Administração

Devido a essa longa trajetória, a Escola precisa de melhorias
em sua estrutura física, necessita de reformas na parte hidráulica e
elétrica, e está à espera de ajuda do Estado para resolver tais problemas. Por isso, sua estrutura não é uma das melhores, mas, mesmo assim, teve a melhor nota entre as Escolas públicas da região no
último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Recentemente, a turma 201 do curso de Administração,
juntamente com o professor Raul Kussler e a professora Renata
Gaertner, de Artes, organizou uma exposição chamada Ciclos, para
relembrar toda a caminhada desse Colégio e também arrumou a
sala de memória. Agora, só nos resta prosseguir e não desistir desta
instituição tão querida, apesar dos desafios.
Aluna Marina Vitória Santuári
Turma 201 - Administração
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UMA HISTÓRIA DE EXCELÊNCIA

DÉCADAS DE UMA ESCOLA!

A história da Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon é, de certa forma, o início da caminhada para a educação do nosso município. Desde a época dos colonizadores já surgia
a preocupação com a educação dos seus próprios filhos, e, assim,
no dia 12 de março de 1939 tornou-se um marco na história do município de Concórdia a inauguração do Grupo Escolar São José.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, localizada na Rua Lauro Müller, possui uma longa história que
a faz ser a instituição que hoje conhecemos.
O terreno no qual foi construída a Escola foi doado, e ela
foi construída pela sociedade local, com o intuito de se investir em
educação. Em 12 de março de 1939 a instituição foi inaugurada e
denominada como Colégio São José, um Colégio de freiras. A Escola possuía alas para estudantes comuns e para as internas (alunas
que estudavam para se formarem freiras). Isso tudo sob o comando
da madre superior que controlava todos os alunos, tanto do primário
quanto do ensino médio.

Tudo começou com a insistência das autoridades eclesiásticas, das autoridades municipais e do povo concordiense, que viam
com bons olhos a possibilidade da fundação de uma Escola religiosa na região. Então, na data mencionada, foi inaugurada uma Escola
religiosa.
No ano de 1955 o Ministério da Educação e Cultura autorizou o funcionamento do Ginásio São José e inicia-se desse modo o
curso ginasial, com uma turma de 60 alunos; para ingressar em tal
curso, na época, era necessário passar por exames de admissão.

Após anos, mais precisamente em 1983, a Escola passou
por reformas e o seu nome passou a ser Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, em homenagem ao senhor Olavo
Cecco Rigon. Em 2006 a Escola passou a atender apenas aos estudantes do Ensino Médio.

Em 1980, as mudanças se completam, pois em 1983 foi
autorizado o funcionamento do segundo grau, com habilitação básica em eletricidade. A partir dessa data, a Escola passou a denominar-se Colégio Estadual Olavo Cecco Rigon. O nome foi escolhido
em homenagem ao cidadão que participou efetivamente da parte da
construção da sociedade concordiense, Olavo Cecco Rigon, atuando como professor, advogado e administrador público, além de realizar atividades sociais e voluntárias.

Hoje em dia a Escola possui aproximadamente 813 alunos,
que atuam nas seguintes áreas do ensino que a Escola oferta: Ensino Médio Regular; nos cursos de Administração; Informática; Inovador; que ocorrem nos turnos vespertino e matutino, e também o
Magistério, no período noturno.
Entretanto, por ser uma Escola antiga sua infraestrutura se
encontra prejudicada, e há falta de financiamento para que os problemas sejam resolvidos, ou, ao menos, diminuídos. Acredito que
se tivesse o investimento necessário, o ambiente escolar se tornaria
mais atrativo para os estudantes que estudam aqui atualmente e
para os das futuras gerações, pois, no mínimo, a infraestrutura deveria ser adequada. Contudo, não é uma Escola ruim para os estudantes, pois é feito o melhor mesmo com as atuais condições.

Durante toda a história da Escola pode-se observar inúmeras transformações, algumas internas e outras externas. É notável a
participação do educandário no município de origem, tanto pela importância educacional, como pelo poder de adaptação e influência
que essa Escola exercia e ainda exerce sobre outros educandários,
e até mesmo sobre outros setores, transformando-se em uma referência aos mais diferentes grupos sociais da região de Concórdia.

A história da Escola, com toda certeza, é interessante de
se ler e de se conhecer, pois é antiga e faz parte de Concórdia, do
convívio entre as pessoas, fez parte da vida de muita gente que hoje
se emociona ao recordar os bons momentos da sua época escolar.
Sentimento esse que será compartilhado com os estudantes de hoje
que também lembrarão de suas vivências daqui há alguns anos.

Aluna Kauana Caitano
Turma 301 - Magistério

Aluna Luana Cristina Cruz
Turma 201 - Administração
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ANOS DE HISTÓRIAS

MEU DIA A DIA NA ESCOLA OLAVO

Há 80 anos atrás foi fundada a instituição conhecida como
São José, cujo intuito era o de ser um Colégio para freiras, criada
pela comunidade de Concórdia.

Como já citado no título, vou falar como é o meu dia a dia na
Escola Olavo Cecco Rigon. A convivência com colegas, professores
e demais funcionários é bem diferente de como eu pensava que seria antes de entrar na Escola.

Naquela época não havia liberdade de expressão e ocorria
muita rigidez, mas mesmo assim era um ótimo lugar para se adquirir
conhecimento. No terreno da Escola tinha criação e abate de animais e produção de produtos hortigranjeiro, no telhado da Escola
captava-se a água da chuva, o que a fazia autossustentável. Com
o passar do tempo, o Colégio São José passou a ser um Colégio
Estadual, um dos primeiros da região, competindo com a instituição
Marista, de Chapecó. As pessoas vinham de outras cidades para
estudar aqui.

O ano de 2018 foi meu primeiro ano nessa instituição, posso
dizer que minha visão antes de estar aqui era totalmente diferente
da de hoje a respeito da Escola. Sabemos que a Escola Olavo é vista por algumas pessoas como não muito bom, pessoas tiram seus
pré-conceitos sobre a Escola e a difamam. No entanto, ao estudar
aqui é possível compreender que a Escola é muito boa, com um
ensino excelente e de qualidade, que é o que realmente importa.
A Escola proporciona não apenas um ensino tradicional,
mas formas recreativas de aprender e refletir sobre determinados
assuntos; temos como exemplo os cursos onde deixamos a sala
de aula para realizar atividades diferenciadas. Esses tipos de atividades fazem com que o aluno crie mais interesse e não fique, de
certa forma, alienado e preso apenas a cadernos e livros. Todos os
funcionários, desde a direção até as “tias” da limpeza, têm com os
alunos toda educação e respeito que é preciso para conviver de
forma saudável, assim como grande parte dos alunos têm para com
eles.

A Escola Olavo, durante estes 80 anos, construiu muita
história para contar, e todos que estudaram aqui lembram da Escola
com carinho e admiração, pois é a partir deste local que escolhemos o nosso futuro e começamos a vida adulta. Podemos até dizer
que a Escola Olavo é algo de nossa cultura, não apenas porque foi
fundada no município, mas porque é algo que passa de geração
para geração, e todos os anos passam por aqui pessoas que fazem
parte desta comemoração. A Escola forma alunos com grandes
potenciais, vindo a tornarem-se profissionais de muita admiração.
Com o passar dos anos, a instituição cresce cada vez mais; em
2012 começaram a ser ministrados os cursos técnicos. Eu agradeço, pois tenho a oportunidade de fazer o Ensino Médio Inovador,
acredito que esse curso me proporcionará novas portas e também
me ajudará a crescer profissionalmente e nos estudos, além de auxiliar-me na chance de estudar em uma Universidade Federal como
tanto sonhei.

Meu dia a dia na Escola é ótimo, afinal, meus conceitos
mudaram. Percebi que o que falavam não tem nada a ver com o
que realmente é, por isso aquele ditado “nunca julgue um livro pela
capa”.
Aluna Lígia M. R. Estel
Turma 102 - Inovador

Espero que a Escola Olavo vire um patrimônio histórico de
Concórdia e sempre que falarem desse nome para mim irei lembrar
de muitas memórias e sentimentos bons, pois foram três anos inteiros dentro do seu espaço. Pude conhecer ótimos professores e
amigos, os quais levarei para toda a minha vida. Tenho apenas que
agradecer a todos que ajudaram para a construção de um futuro
melhor e dizer, com muito orgulho e amor, que eu estudei e fiz parte
da história dos 80 anos desta Escola. Que o Colégio continue propagando essa cultura para gerações futuras!
Aluna Cauana Gasparetto
Turma 201 – Inovador
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É BOM ESTAR AQUI!

OLAVO: IGUAL A CORAÇÃO DE MÃE

A Escola Olavo, em 2019, completa 80 anos. Atualmente,
possui cerca de 830 estudantes matriculados, e faz parte da grande
história da cidade de Concórdia.

Estudar no Olavo é um privilégio. Já passaram tantas pessoas por esta instituição e hoje algumas são nossos mestres. Posso
dizer que essa Escola, por meio do curso técnico que oferta, me
proporcionou vários amigos, o que acabou ajudando na aquisição
de conhecimento.

Com o passar dos anos houve muitas mudanças e, finalmente, na década de 1980, a Escola se torna como é conhecida
hoje, com o nome Olavo Cecco Rigon. Em seus primórdios contava
com Ensino Fundamental e Ensino Médio. Porém, com o passar do
tempo isso foi mudando. Atualmente, a Escola Olavo Cecco Rigon
tem apenas o Ensino Médio, Ensino Médio Inovador e também atua
com o Ensino Médio profissionalizante, com cursos de Técnico em
Administração e Técnico em Informática. Vale destacar que o educandário é o maior do Alto Uruguai Catarinense, e também um dos
maiores de Santa Catarina, considerando o número de alunos.

Eu escolhi cursar o Ensino Médio Integral Inovador, por isso
passo o dia todo na Escola. A carga horária é maior, porém os benefícios são extremamente maiores. Posso dizer que isso contribuiu
bastante para o meu desempenho e hoje não só eu vejo que melhorei, os professores também já notaram. No dia a dia convivo com
pessoas maravilhosas. A Escola proporciona muitas atividades excelentes, como a oportunidade de conhecer o lar dos idosos - que
foi uma experiência divina.

Ao chegar a oito décadas de história, a incrível Escola Olavo
clama por melhorias, já que possui uma das estruturas mais antigas da região. Por isso, estão programadas várias reformas que vão
beneficiar, com certeza alunos, professores e todos que por aqui
passarem, dando uma melhor imagem para a maior e melhor Escola
da região.

Passei por alguns outros turnos, como o Ensino Médio normal. Tive uma ótima experiência e fui muito bem acolhida; lá também tem professores maravilhosos e totalmente qualificados. Tive
a oportunidade de conhecer professores que têm a mente aberta e
dois deles me marcaram, um é o professor Maicon Cesco e o outro
é o professor Sidney de Oliveira; são ótimos mestres e aprendi com
eles que devemos apreciar as coisas simples que a vida nos dá.

Por fim, vale lembrar que nossa Escola atualmente possui a
melhor nota entre as Escolas Públicas da região, inclusive na última
edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Colégio Olavo é uma Escola acolhedora, que acredita no
potencial de jovens da nossa sociedade; é como se fosse um coração de mãe, sempre cabem mais pessoas. O Olavo acolhe os estudantes e os ajuda a ter um foco na vida, independente de classe,
cor ou credo. Eu só tenho a agradecer à Escola por ter me proporcionado muitas oportunidades que auxiliaram para desenvolver meu
intelecto e minha humanidade. Obrigada a todos aqueles que me
ajudaram no meu dia a dia, e obrigada também à instituição escolar
por não desistir dos estudantes.

Aluno André Luiz Dutra
Turma 201 - Administração

Aluna Regilane Oliveira
Turma 201 - Inovador

24

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PENSANDO NO FUTURO

A Escola Olavo está para completando 80 anos. Isso é muito tempo e caracteriza o complemento de muitas histórias junto de
si.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo foi fundada
em 12 de março de 1939 como Colégio São José, somente ofertando o curso primário. Hoje a Escola atende cerca de 800 alunos entre
o Ensino Médio e os cursos técnicos. Em 80 anos a Escola sempre
manteve como meta principal disseminar conhecimento.

Muitas pessoas que ainda residem em Concórdia ouvem falar do tempo que os seus avós passaram pelo Colégio, assim como
ouvem esses contarem do seu tempo, de quando ainda eram jovens
e lá estudavam. É legal falar sobre e se fosse juntar tudo e fazer um
livro, com certeza seria um enorme livro, com várias histórias de
lutas e conquistas.

As irmãs de São José, como eram conhecidas as freiras professoras, contribuíram muito além do que se poderia imaginar em
Concórdia. A cada ano de atuação o número de estudantes aumentava mais e mais para a grande alegria do grupo. Naquele tempo,
educar significava obter conhecimento, mas também preparar cada
jovem para os trabalhos da vida, além de formá-los religiosamente.
Após quase oito décadas de sua fundação, o mesmo objetivo de
preparar o estudante para a educação e para a vida se mantém, um
desejo ainda mais vivo nos dias de hoje.

A Escola não começou com esse nome, antes se chamava
Colégio São José, um Colégio dirigido por freiras. Tinha uma grande
posição dentro do Oeste Catarinense, com uma bela estrutura para
época. O São José era um Colégio recomendado e bem concorrido.
As histórias que nos contam é que era uma instituição bem rígida,
algo no mínimo necessário para seu bom funcionamento.

A Escola é a maior do Alto Uruguai Catarinense, e a terceira
maior de Santa Catarina em número de alunos; cerca de 830 estudantes estão matriculados nos três turnos. Tal feito a posiciona
como uma das maiores e mais importantes Escolas do Estado de
Santa Catarina. Trata-se de um centro de ensino que mantém viva
as suas lembranças e sua história, que, como dito anteriormente,
se iniciam com os primeiros passos do Colégio São José, uma instituição religiosa com a missão de fundar e manter uma Escola para
alunos de Concórdia e cidades vizinhas.

Hoje, com seus 80 anos, o Olavo ainda é uma Escola renomada, porém, não mais como antigamente - seus professores ainda
têm as melhores formações -, mas como ele tem essa idade, sua
infraestrutura já não é a mesma e necessita de reparos. Ainda assim
é uma ótima Escola, e por aqui muito mais histórias, novas histórias,
irão ser formadas com o tempo.
Hoje a Escola oferta cursos com variados objetivos. Seus
alunos, na maioria, são interessados e dedicados, mas há sempre
os indisciplinados, e para isso há uma série de regras; para que
quem não as cumprir tenha a sua devida punição.

Atualmente, a Escola Olavo Cecco Rigon tem o objetivo de
tornar os estudantes pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, bem como cidadãos concordienses bem-sucedidos e bem
vistos pela comunidade.

Com a maior certeza digo que o Olavo hoje é o segundo lar
de muitas pessoas que estão construindo o futuro, e está contribuindo há 80 anos com isso.

Aluna Amanda Kadzerski
Turma 203 - Ensino Médio

Aluno João Victor Trojan
Turma 201 - Administração
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MINHA ESCOLA

UM POUCO MAIS DESSA LINDA HISTÓRIA

Criada em 1939 pelas irmãs da congregação de São José,
hoje é conhecida como Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon. O nome foi dado em homenagem a Olavo Cecco Rigon, professor de direito, fundador da Gráfica Estrela, entre outros
cargos, figura muito conhecida na cidade de Concórdia. O primeiro
prédio da Escola era de madeira, o qual servia como sala de aula e
moradia para as freiras.

Desde 1980, quando o Colégio São José se transformou em
Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, o foco do
Colégio era a oferta de uma educação de qualidade para a comunidade local.
Recebia, há tempos atrás, a titulação de maior Escola do Alto Uruguai Catarinense, e a terceira maior de Santa Catarina em número
de alunos. Além do Ensino Médio, o Colégio trabalha com ensino
profissionalizante, como Técnico em Informática e Técnico em Administração, cursos esses muito bem vistos pela comunidade.

Fazer parte da história do Olavo é um privilégio. Hoje em dia
a Escola oferece Ensino Médio, curso Técnico em Administração,
Ensino Médio Inovador, curso Técnico em Informática e curso de
Magistério, com habilitação em séries iniciais e educação infantil.
Desde cedo forma profissionais capacitados para as diversas áreas
do mercado de trabalho. Para os alunos que fazem parte do ensino
integral, a Escola proporciona três refeições: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, possui também uma refeição à noite, essa
para os alunos do período noturno.

Próxima de completar oito décadas de história, a Escola clama por
uma infraestrutura apropriada para os estudantes que nela circulam
diariamente. A instituição sempre foi voltada para a comunidade,
sendo construída com seu auxilio, entretanto, o espaço cedido tornou-se propriedade do Estado que, muitas vezes, ignora a história
e também a imagem do local. Com cerca de 800 alunos nos três
períodos ofertados, trata-se de uma Escola cheia de história de alunos e ex-alunos que passaram por ela, de um espaço em que as
diversidades ao fim se complementam, pois, todos que passam e já
passaram têm algo em comum: o orgulho e a satisfação de estudar
em uma Escola tão rica em conhecimentos.

A estrutura da Escola não é uma das piores e nem das melhores. Já fazem quase 20 anos que a Escola não recebe uma reforma
e a situação de alguns pontos é precária, mesmo assim, sempre há
possibilidade de realizar os projetos e atividades propostos, graças
aos excelentes profissionais que dela tomam conta. A Escola conta
com aproximadamente 100 colaboradores, sendo eles professores,
coordenadores, serventes, etc. Ademais, oferece parcerias com
instituições como Sesc, Senai, Universidade do Contestado, entre
outros, o que qualifica ainda mais o ensino e a aprendizagem.

São 80 anos de obstáculos enfrentados que mostram a força desta
instituição Escolar e das gestões. As dificuldades são gigantes, mas
a cooperação diária auxilia todos e constrói uma equipe profissional
que age a partir da solidariedade e de um bem comum: compartilhar
vivências e conhecimentos.

Aluno Gabriel Pilger
Turma 101 - Administração

Aluna Keila Restelatto Komein
Turma 201 - Administração
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O OLAVO CARREGA EM SI UMA HISTÓRIA

OLAVO: REFERÊNCIA PARA CONCÓRDIA

A Escola Olavo, antigamente denominada Colégio São José,
era uma instituição que ensinava princípios religiosos. Por ter madre
e freiras como professoras, inicialmente era dividida entre alas para
mulheres e outras alas para homens, para que não houvesse nenhum tipo de relação entre eles.

A Escola Olavo Cecco Rigon, Escola Pública Estadual da
cidade de Concórdia, Santa Catarina, atualmente abriga cinco formas de ensino, e, com isso, é referência para outras instituições
escolares, tanto na cidade mencionada como fora dela.
O Colégio Olavo começou sua trajetória em 12 de março de
1939, quando ainda era um internato para formação de freiras; na
época se denominava Colégio São José. Foi, então, na década de
80 que seu nome mudou para Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon. Hoje comporta cerca de 830 alunos que estão
matriculados em três turnos. O Colégio oferta o Ensino Médio regular, além de ensino profissionalizante, através de cursos como, por
exemplo, Técnico em Informática e Técnico em Administração. A
rede de ensino fornece alimentação escolar para seus alunos, água
filtrada, possui fossas sépticas, acesso à internet e coleta e reciclagem de lixo, o que faz com que a instituição seja bem estruturada,
com um dos melhores ensinos educativos da região.

Ao longo dos anos o Colégio foi se desenvolvendo e muitas
coisas mudaram, a começar pelo nome, pois passou a se denominar Escola Olavo Cecco Rigon. A partir disso, foram instituídos novos cursos, como por exemplo: Magistério, Informática, Administração e o Ensino Médio Inovador. Esses cursos se materializam como
possibilidades educativas muito boas para os estudantes, uma vez
que os próprios alunos começaram a ter novas oportunidades, além
de poder escolher os cursos em que gostariam de se especializar.
A Escola tem muitas características, a forma de ensino, ao
contrário do que se ouve por aí, é muito boa. Os professores são
ótimos profissionais, qualificados e competentes, e no momento
em que o aluno faz a matrícula abre-se para um mundo de muitas
oportunidades. Durante estes 80 anos a Escola cresceu, mudou,
se aprimorou, se desenvolveu, criou novos projetos, fez novas reformas, obteve novos professores, com novas formas de ensino. A
Escola prioriza os conceitos morais de educação, ensino, respeito,
e de verdadeiramente dar novas oportunidades por meio de uma
aprendizagem bem-sucedida.

Para melhor educação dos alunos, o Olavo dispõe de computadores para pesquisas, possui projetores, aparelhos de som, câmeras fotográficas, laboratórios, dentre outros recursos, tudo isso
para melhor propiciar aprendizagem qualificada aos alunos. Comporta uma equipe de professores muito capazes, com mestres e
doutores, contribuindo ainda mais a qualidade de ensino.
A Escola Olavo está precisando de uma reforma em suas
estruturas. Assim, estamos lutando para conseguir e esperamos ansiosos para que essa reforma seja cumprida, pois não queremos
que a Escola se degrade ainda mais pela ação do tempo, queremos
que ela continue sendo um exemplo para Concórdia e para a região.

O Olavo, em seus parâmetros, tem coisas a mudar e melhorar, mas, nesses anos já percorridos, é possível perceber o seu
desenvolvimento integral e preocupação em proporcionar uma educação de qualidade. Tudo dentro de um ambiente pode mudar, a
partir do momento em que todos cooperam. Assim, é sempre gratificante lembrar que Olavo tem história, e nós fazemos parte dela.

Aluna Bruna Games Klein
Turma 201 - Administração

Aluna Cauane Heirt
Turma 201 - Administração
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80 ANOS DE HISTÓRIA

VENHA PARA O OLAVO VOCÊ TAMBÉM

A Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon é consolidada como uma das maiores e mais importantes Escolas do estado de Santa Catarina. A maior do Alto Uruguai Catarinense, com
aproximadamente 830 alunos matriculados, completa oito décadas
de muita história e aprendizado.

O Colégio Olavo foi construído no ano e 1939 com objetivo
de propiciar educação e aprendizagem para as crianças e jovens
que viviam no município de Concórdia (SC) e região. A história da
Escola também é a história da caminhada da educação em nossa
cidade.

Fundada no dia 12 de março de 1939 como Colégio São
José, uma instituição pertencente a uma congregação religiosa, foi
a primeira Escola da região, a qual oferecia apenas curso primário.
É possível compreender que formou várias gerações de concordienses. Após 44 anos deixou de ser chamado Colégio São José e
passou a ser Colégio Olavo Cecco Rigon. Uma Escola muito conhecida na região; nela atuam muitos professores capacitados e o que
a sociedade diz fora deste ambiente não faz sentido para quem está
dentro dele. Quase completando oito décadas, a Escola vem precisando de melhorias na infraestrutura, que não é das melhores, pois
precisa de manutenção.

A Escola, hoje, é uma das mais qualificadas instituições que
possui Ensino Médio e Técnico na região. Abriga mais de 800 alunos, sendo uma das poucas com ensino integral. Oferece quatro
cursos técnicos gratuitos integrados ao Ensino Médio, sendo eles:
Administração, Informática, Inovador e Magistério. Atualmente não
está com uma estrutura muito boa, isso porque o governo não disponibiliza verbas para que seja feita uma reforma, mas o Colégio
Olavo hoje é considerado a Escola Estadual Básica com melhor ensino, e que conta com os melhores professores da região.
Se você está à procura de uma Escola que oferte uma boa
educação e com professores excelentes, venha para o Olavo! Aqui
você encontrará pessoas ótimas e muito bem-educadas, dispostas
a te ajudar na construção de um futuro bem-sucedido. Venha para
o Olavo desfrutar dessa Escola maravilhosa, faça parte do Ensino
Médio ou Técnico; o importante é você também fazer parte da grandiosa história desta instituição! O nosso Olavo sempre estará de
braços abertos para receber qualquer jovem que queira crescer e
obter conhecimento e experiências inesquecíveis.

Nós saímos da Escola Olavo muito agradecidos pelo reconhecimento enquanto bons alunos e por todo o aprendizado
durante esses três anos. Trata-se de uma Escola que é capaz de
formar grandes profissionais, esses que farão parte da sua história.
Ao fim de tudo, percebemos que saímos responsáveis e preparados
para a nossa nova trajetória na vida e gratos por termos feito parte
das vivências deste educandário.
Aluna Poliane Rossi
Turma 201 - Inovador

Aluna Angelica Maria Heidfeld
Turma 101 - Administração
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VIDA DE UMA ESCOLA, UMA ESCOLA COM VIDA

MINHA ESCOLA!

Fundada em 1939, a Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon completará 80 anos em março de 2019. Primeiramente foi denominada de Grupo Escolar São José - após a chegada de um comitê de
freiras - provenientes da França - que aqui se instalaram para iniciar os seus
trabalhos educativos. Formou-se, assim, uma Escola que buscava ensinar e
preparar seus alunos para a vida.

De Colégio São José à Escola Olavo Cecco Rigon, em 2019 completamos 80 anos de uma história que começou no dia 12 do mês de março de
1939. Essa Escola já foi palco para uma diversidade de culturas, como arte,
educação, conhecimento, disciplina e acima de tudo, amor!
A Escola já encaminhou médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, entre
tantas outras profissões que proporcionam uma carreira de sucesso. Há tempos que Concórdia agradece a esta instituição de ensino pelos seus feitos.
Desde a época em que era chamado de Colégio São José, o lugar era reconhecido pelas madres e freiras como um lar. Aqui, muitas pessoas cresceram, viveram da fé, aprenderam sobre música e línguas. A Escola foi construída tendo, a princípio, somente um prédio, o qual era feito de madeira. Depois
de um tempo foi reformado e se transformou em dois prédios de alvenaria.
Seu telhado dava a impressão de ser um livro aberto. Em cada porta se encontrava uma cruz como forma de respeito e religiosidade. Anos depois muitas outras mudanças e novas construções foram realizadas em nossa Escola,
afinal, são 80 anos de história para contar! Assim se tornou a Escola na qual
estudamos atualmente.

Formado por madres francesas, italianas e ainda de outras nações,
o Colégio São José procurava a excelência no ensino. Com isso, tornou-se a
melhor Escola do Oeste de Santa Catarina, ultrapassando até mesmo Colégio
Marista, de Chapecó - uma instituição privada. Tinha um ensino muito rígido
e com muitas disciplinas diferentes de atualmente. Os alunos praticavam esportes e se destacavam em muitos deles.
Na década de 1980, deixou de ser um Colégio de freiras e passou a
pertencer ao Estado e, como o mesmo é laico, passou a se chamar Escola
de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon. O terreno, que no início
foi doado por agricultores da região, passou a pertencer ao Estado de Santa
Catarina. Nessa época, contava com aulas desde o Ensino Fundamental até o
Ensino Médio, além do Magistério.

Nos dias de hoje, essa instituição recebe mais de 800 alunos, disponibilizando
cursos técnicos como: Informática e Administração, também proporciona Ensino Médio Inovador e Ensino Médio normal. A Escola Olavo hoje é referência
no estado, e conta com uma ampla infraestrutura. Por ser uma instituição antiga, demanda de uma reforma geral, porém, mesmo não tendo a mais ampla e
atualizada tecnologia, auxilia e oferece o conforto e tudo o que um estudante
necessita para garantir seu aprendizado.

Atualmente, após 80 anos de história, conta com aproximadamente
800 alunos e um corpo docente qualificado, além de estrutura que pouco
foi modificada, e, justamente por abrigar esse grande número de alunos, é
compreensível que os problemas apareçam, com isso, as reformas tornam-se
necessárias. No entanto, a economia, tanto nacional quanto estadual, não se
encontra no ápice, daí a instituição ainda aguarda por reformas.

Após tantos anos de ensino, diversos pés já caminharam por seus corredores,
deixando suas marcas e fazendo história. Todos temos certeza de que os alunos dessa instituição sentirão orgulho eterno de fazer parte desses 80 anos
de sua história.

Nos anos 2000 passou a ter somente alunos dos cursos do Ensino
Médio Regular, Ensino Médio Inovador, Técnico em Administração, Informática, além do Magistério. A Escola Olavo forma alunos qualificados e preparados para o mundo do trabalho.

Aluna Julia Viana Zulian
Turma 201 - Administração

Como toda e qualquer instituição de ensino, este educandário também possui pontos fortes e fracos, ou negativos e positivos. Mas é com orgulho que se pode dizer que, se analisado o índice de desempenho no ENEM,
os seus estudantes possuem média superior à do país inteiro. Então, é preciso que cada um presente no local dê o seu melhor e seja exemplo para as
novas gerações, fazendo jus ao posto de maior e melhor Escola pública de
Concórdia, visto que é a única do município a oferecer determinados cursos.
O Colégio Olavo é uma Escola do povo e para o povo, referência estadual e
tenho orgulho de fazer parte de sua história.
Aluna Hellen Marta Kunz
Turma 201- Administração
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QUERO CONTAR UMA HISTÓRIA!

SENTIREI SAUDADES!

A história da Escola Olavo, conhecido atualmente como Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, começou
no ano de 1939, com a insistência das autoridades eclesiásticas,
juntamente ao Frei Meinolfo Ellers, das autoridades municipais e do
povo concordiense, que viam com “bons olhos” a possibilidade da
fundação de uma Escola religiosa na região.

A história da atual Escola Olavo Cecco Rigon começou em
1939, quando ainda possuía o nome de Colégio São José. Tratava-se de um Colégio de freiras, regido por irmãs católicas, com
caráter extremamente rígido. As vestimentas das meninas eram
saias até o joelho, meias compridas, sapatilhas e camisa social; já
os meninos vestiam roupa social e sapatênis. Na década de 1980, o
Colégio São José passou a pertencer ao Estado, tornando-se assim
uma escola estadual.

Atualmente, a Escola Olavo é uma instituição de Ensino
Médio e Ensino Técnico, e seu diferencial está na capacidade de
acolher por volta de 800 alunos, e de ser uma das melhores Escolas
públicas da região, compondo também em seu diferencial: cursos
de Técnico em Administração, Informática, Inovador e Magistério –
tudo gratuitamente. Outro fator muito importante é que a instituição
possibilita, atualmente, a refeição do almoço para os alunos, além
de prepara-los para a vida e ao mercado de trabalho.

Afirmo com orgulho que estudo em uma Escola muito boa,
com professores qualificados. O Olavo possui mais de 800 alunos
e é uma das maiores e melhores escolas públicas da região. Conta
com o Ensino Médio Regular e cursos profissionalizantes de Administração - que, ao meu ver, é o melhor –, Informática, Magistério e
também o Ensino Médio Inovador.

Uma das coisas que admiro muito nesta instituição é a qualidade de ensino que ela oferece, é composta por diversos professores excelentes. No entanto, uma das coisas que me preocupa é a
sua estrutura – trata-se de uma Escola que há anos está edificada,
por isso, a infraestrutura dela deixa a desejar.

A Escola investe no futuro dos alunos, disponibilizando,
além dos cursos técnicos, uma maneira de refletir cada vez mais no
que desejam ser e para que estão na sociedade. A Escola sempre
está de portas abertas para todos. No meu dia a dia, conheço e
aprendo cada vez mais. Os 80 anos do Olavo serão comemorados
no ano de 2019, e por ser um Colégio bastante antigo, precisa de
reformas para ficar ainda mais bonito.

Eu, como aluna deste Colégio, tenho uma imensa paixão
por estudar aqui, diversos membros da minha família já passaram
por ele e ganharam sua certificação. Mesmo que seja meu primeiro
ano na Escola, quero continuar meus estudos no local, pois sei que
isso contribuirá de forma grandiosa para minha formação.

Gosto muito de estudar aqui e vou me recordar das ótimas
lembranças que construí neste educandário.
Aluna Thaís Amanda da Silva
Turma 201- Administração

Aluna Karen B. Burcosk
Turma 101 -Administração
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EU FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA!

QUERIDA ESCOLA OLAVO!

A Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon tem sua
história marcada pela caminhada da educação no município de
Concórdia, iniciando a sua trajetória no dia 12 de março e 1939, com
o nome de Grupo Escolar São José. É, atualmente, uma das maiores
do Estado de Santa Catarina.

Na década de 1939 constituiu-se um Colégio intitulado São
José na cidade de Concórdia, Santa Catarina, o qual era administrado pelas madres.
O que muitos não sabem, é que o antigo grupo escolar foi
construído pela comunidade de Concórdia. A comunidade se uniu
e com as doações que arrecadaram foram moldando cada pilar do
Colégio, que era dividido em Ensino Médio e Ensino Fundamental.
Homens e mulheres ocupavam alas diferentes, e as meninas que
tinham o desejo de seguir a vida religiosa, eram separadas dos demais estudantes.

O Grupo Escolar São José, inaugurado na data mencionada
acima, foi uma insistência de autoridades eclesiásticas, de autoridades municipais e do povo concordiense. Tinha um modelo educacional que visava a preparação do aluno nas lutas e trabalhos da
vida, e, ao mesmo tempo, uma formação de caráter religioso. Com
o passar do tempo, a Escola foi ganhando o seu espaço e o ensino
profissionalizante tornou-se tendência da época, assim, passou a
formar e qualificar profissionais para o mundo do trabalho.

No ano de 1983, o Colégio São José teve uma mudança
drástica, pois passou a pertencer ao governo do Estado de Santa
Catarina, e como vivemos em um estado laico, não era permitido
continuar com o nome São José. Com a doação de verbas do senhor Olavo, a Escola decidiu homenageá-lo e assim surgiu seu atual
nome: Escola Estadual Básica Professor Olavo Cecco Rigon.

O ano de 1983 marca o processo de adaptação, transmissão, pois a Escola passa a ser do governo do Estado e ganha
um novo nome em homenagem ao professor Olavo Cecco Rigon. A
partir de então, não parou de crescer e conquistar alunos, ensinar
valores, compartilhar conhecimentos.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
é muito conhecida na região por ser uma Escola bem localizada e de
grande porte. É a única escola pública da região que oferece cursos
técnicos de Administração e Informática gratuitamente. A instituição
possui ótimos professores, que, além de se preocuparem com o ensino e aprendizado dos alunos, se preocupam com o bem-estar dos
jovens. O Colégio está na véspera de seus 80 anos e possui uma
boa estrutura para abrigar muitos alunos, porém, precisa de reforma
para melhor aparência e bem-estar dos estudantes.

Os 80 anos da Escola Olavo Cecco Rigon fazem parte da
história da sociedade concordiense. Sendo a educação a melhor
maneira para influenciar alguém. O Olavo persuadiu jovens, crianças
e adultos na construção de seus futuros, marcou muitas vidas. No
processo educacional, o aluno que passou pela Escola Olavo tornou-se parte principal de sua história.
Eu também faço parte dela, afinal, estudei no Olavo quando
a Escola ainda tinha a educação infantil e ensino fundamental. Assim, agora continua minha caminhada formativa no Ensino Médio,
por meio do curso de Magistério. Aprendi muito aqui! Parabéns para
a minha Escola, para nossa Escola! Viva aos 80 anos de uma educação de qualidade, e um viva à Escola Olavo Cecco Rigon!

A Escola Olavo é muito bem vista pela sociedade. Possui
uma ótima estrutura para abrigar uma grande quantidade de alunos
e demarca uma história de excelência em termos educativos!
Aluna Cássia R. M. Zagonel
Turma 201 - Administração

Aluna Cristiane R. Marques Assunção
Turma 401 - Magistério
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MINHA ESCOLA, MINHA HISTÓRIA!

NESTES 80 ANOS...

A Escola Olavo, conhecida em 1939 como congregação das
irmãs de São José, era destinada, primeiramente, a ser uma área de
educação religiosa, mas logo na década de 1980, o Colégio passou
a ser posse estadual. Em homenagem ao Senhor Olavo Rigon, pessoa de alto escalão da sociedade concordiense, e pelo país ter se
dado como estado laico, o Colégio, antes São José, foi designado
como Escola Estadual Olavo Cecco Rigon.

É notório na comunidade, desde oito décadas atrás, a importância da Escola Olavo Cecco Rigon para o desenvolvimento
cultural, social e econômico da região. Por décadas é considerada
a melhor instituição de ensino do Alto Uruguai Catarinense. Sua estrutura foi projetada para sustentar laboratórios de diversas áreas,
biblioteca, espaços esportivos e salas com uma concepção de uma
melhor ventilação do ambiente. Contudo, o desleixo e desrespeito
dos estudantes, aliado ao desinteresse do Estado de Santa Catarina, resultou na deterioração da estrutura, causando vulnerabilidade
para todos os que frequentam a instituição.

Atualmente, a Escola está no auge de 80 anos, como tal,
já pode ser considerada como patrimônio histórico de Concórdia.
Cada pedaço de parede e chão tem seu significado, tanto para alunos, quanto para professores e funcionários. Todavia, mesmo com
as tantas histórias que podem ser contadas, a Escola passa por dificuldades, pois à instituição não é designada a devida importância.
O local também passa por adversidades devido à as vezes, terrível
impressão negativa para os cidadãos.

Apesar de vários problemas físicos estruturais, a instituição
conta com um grupo de tutores e mestres qualificados e competentes com a responsabilidade de levar o conhecimento para cerca
de 800 estudantes, oferecendo a possibilidade de estudo integral
e técnico. No entanto, as deficiências na infraestrutura dificultam a
liberdade de atuação docente, impossibilitando que os professores
usufruam dos espaços quando há intemperanças climáticas.

Ainda assim, na questão da educação, a Escola é um exemplo, uma vez que aqui se formaram muitas pessoas reconhecidas
atualmente. Trata-se de um lugar de extrema importância na trajetória da educação do município de Concórdia, com uma ótima
função: auxiliar a cada pessoa a construir conhecimento e senso
crítico no mundo.

O governo estadual prometeu que uma reforma seria providenciada para a Escola, porém, esse dinheiro nunca foi verdadeiramente disponibilizado. Em virtude dos fatos apresentados, é possível
observar a possibilidade de consumar uma parceria público-privada
com empresas e cidadãos da comunidade, com intuito de possibilitar uma reforma para o estabelecimento de ensino e até mesmo um
possível acordo de redução de impostos. Tal feito ocasionaria um
ambiente mais propício para que os alunos e professores pudesse
buscar ao máximo o rendimento do do ensino e da aprendizagem,
além de proporcionar maior visibilidade para as empresas apoiadoras, assim, beneficiando toda cidade e preparando melhor o futuro
de todos.

A nossa Escola Olavo é de extrema relevância para os alunos e membros da comunidade. Mesmo depois da formação educacional, a memória que fica nas pessoas é de aspecto produtivo,
e de esperança de que cada um pode se tornar e progredir intelectualmente e constituir-se profissionalmente cidadão que progridam
com o futuro.
Aluna Thaís Gomes da Silva Provin
Turma 201 - Administração

Aluna Evelin Kirsten Ficanha
Turma 201 - Administração
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UMA LINDA HISTÓRIA PARA CONTAR E LEMBRAR!

UM RESGATE HISTÓRICO

No ano de 2019 a Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon completou 80 anos, sua trajetória possui fortes vínculos
com a história do município de Concórdia. Desde a colonização da
região, após o final da Guerra do Contestado (1912 – 1916), os colonos mantinham o sentimento de luta por sua própria terra e cresceu
a necessidade de educar novas gerações, com isso plantou-se a
semente da educação nos corações dos pioneiros.

Como conhecida por muitos, a Escola Olavo Cecco Rigon
completou 80 anos em março de 2019. Tal instituição é exemplo
para o Estado de Santa Catarina desde quando era o Colégio São
José, dirigido por irmãs (freiras).
Inaugurado em 1939, o São José contava com maior espaço e possuía diversas disciplinas e afazeres, os quais, boa parte dos
alunos atuais poderiam imaginar. A partir da década de 1980, o Colégio São José passou a ser uma Escola Estadual, cujo novo nome
instituído foi o de Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon.

Em 1939, cinco anos depois da emancipação do município
de Concórdia do município Cruzeiro (atual Joaçaba), foi realizada
a inauguração do Grupo Escolar São José. Desde o princípio essa
instituição representou um marco histórico na vida da comunidade,
participando efetivamente no desenvolvimento dos alunos e moradores.

Conforme solicitado pelo Estado, aos poucos a instituição
foi cedendo espaço a outros órgãos e instituições públicas, apesar
de ainda ser uma das maiores escolas do município, apresentando
em média 800 alunos. A oferta de cursos aos estudantes se mostra
assim: Técnico em Administração e Informática, além do Magistério e Ensino Médio Inovador. Com tanto a oferecer, percebe-se que
sua infraestrutura não condiz com a necessidade da comunidade
escolar, em vista de que o ensino a ser passado precisa de maior
potencial infra estrutural para ser desenvolvido de uma melhor maneira, já que os professores necessitam de melhores condições para
a aplicação das atividades, dentre outras lições.

Atualmente, a Escola continua ocupando o posto de uma
das maiores da região, e o sentimento de proporcionar uma boa
educação só cresce. O corpo docente possui diversas competências de forma a atender a demanda dos cinco cursos que são
ofertados aos alunos. Nesse contexto, apresentam-se os cursos
Técnico de Informática, Técnico em Administração, Magistério, Ensino Médio Inovador e Ensino Médio normal. Torna-se referência no
Estado de Santa Catarina diante de sua grande estrutura, de modo
que propicia aos seus alunos uma vivência única, incentivando-os
no âmbito educacional, cultural e profissional.

Ademais, sua reputação não corresponde ao que realmente
acontece na Escola. As pessoas se dizem interessadas pelo aprendizado, no entanto, dadas as circunstâncias, não são capazes de
assumir responsabilidades, praticando as vezes vandalismo e desrespeito com a Escola. Isso demarca, na história da Escola, a degradação da estrutura e imagem da instituição.

Apesar de estar completando 80 anos e de sua infraestrutura ser relativamente antiga, este educandário preza pela boa
educação, ultrapassando todos os obstáculos, com o objetivo de
enriquecer a sociedade com alunos devidamente capacitados para
vivência no âmbito social.

Por conseguinte, apesar dos percalços enfrentados, a Escola permanece como referência em educação, sendo historicamente
relevante para o Estado e uma das melhores do Alto Uruguai Catarinense, em detrimento de muitos que contribuem para que ocorram
melhoras agregadas de forma positiva. Muitas pessoas possuem
vínculos com a Escola. Aqueles que se formaram se orgulham com
as mudanças formativas que a instituição proporcionou. Dessa forma, através da conscientização dos alunos sobre o que Olavo realmente representa, poderá evoluir e continuar a transformar a vida
de mais pessoas, superando a marca de 80 anos de forma próspera
e proporcionando um crescimento formativo de qualidade à sociedade.

Aluna Karine F. Verrel
Turma 201- Administração

Aluna Nathália Chagas
Turma 201 - Administração
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ESCOLA OLAVO: PARTE DA MINHA VIDA!

ESCOLA OLAVO 80 E SEUS ANOS

Antes de entrar por dentro dos portões da Escola Olavo
Cecco Rigon possuía uma visão totalmente errada da instituição.
Possuía uma opinião formada apenas por relatos de pessoas que
nem se quer estudavam aqui. Agora que estudo neste local, vejo
que a realidade muda portões a dentro.

A Escola de Educação de Básica Professor Olavo Cecco
Rigon era, antigamente, um grupo Escolar comandado por irmãs e
madres da congregação de São José, tendo sido fundada em 1939.
A partir de 1969, depois de inúmeras reformas e adaptações na
parte física da Escola, as mudanças também ocorreram na estrutura
pedagógica, e aos poucos se tornou uma bela instituição educativa
que é hoje.

Além de possuir um grande espaço físico a Escola agrega
uma estrutura de três pisos para atender uma grande quantidade de
alunos. Esses, além de terem acesso a um refeitório totalmente gratuito, tem o privilégio de poderem, em dias específicos, comprar por
um preço acessível algo diferenciado, como um cachorro quente.

Diante das dificuldades e outros problemas enfrentados na
sociedade de Concórdia da época, os pais tinham grande preocupação com a educação de seus filhos, por isso criaram a Escola.
Inicialmente, até que se dispusesse de local adequado para uma
Escola, o ensino ocorria de modo improvisado em casas e igrejas
que serviam como salas de aulas.

Ocupam este espaço também salas diversas, como a de
reuniões ou palestras, específicas para o ensino de artes, inglês e
português; há também um laboratório de informática e a biblioteca.
Ademais, há a sala da direção, grande símbolo significativo para os
estudantes, pois é onde podemos procurar auxílio em momentos de
necessidade, além de sempre contarmos com um bom atendimento.

Em 2002 foi desenvolvido um projeto de resgate da memória
da Escola por alunos da instituição. O projeto procurou organizar um
acervo com roupas, fotos, instrumentos de fanfara, objetos antigos,
dentre outros – o que permite, até hoje, conhecer um pouco melhor
as experiências transmitidas neste local em épocas passadas.

Em relação à aprendizagem, se destacam os professores
porque possuem meios de compartilhar o conhecimento de uma
forma simplesmente inesquecível! As aulas são muito interessantes
e instigam os estudantes a ponto de prender a atenção, além de
instigarem a procura por mais conhecimento, criando, assim, pensadores e não apenas seguidores.

Atualmente, o educandário proporciona bons ensinamentos
para os alunos aprenderem conteúdos variáveis, ter um bom aprendizado e gama de conhecimentos formativos necessários à vida social e cultural. Por isso, os alunos que possuem interesse e querem
ter um futuro, quando terminam o Ensino Médio podem disputar
uma bolsa de estudos em universidades das mais variadas – prática
que a Escola ativamente incentiva.

Ainda há muito a ser mudado nos jovens, porque são os
alunos que fazem a Escola e muitos não entendem o verdadeiro
papel da Escola, por isso, não dão o devido valor. Nesse sentido,
devemos aprender a dar mais valor a este espaço educativo, pois
ele está auxiliando na construção do nosso futuro, compartilhando
e disseminando com tanto amor conhecimentos e vivências.

Eu, como aluna da Escola Olavo, acho que os estudantes
têm que aprender cada vez mais e mais, e os professores permitem isso, pois nos ensinam de um modo compreensível e instigante.
Não tenho o que me queixar, tenho uma boa educação e sei que os
aprendizados obtidos na Escola me proporcionam e proporcionarão
um futuro melhor.

Aluna Karina Bartoletti
Turma 102 – Informática

Aluna Jaqueline Eloísa
Turma 303 – Ensino Médio
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EM BUSCA DO MEU FUTURO
OO crescimento pessoal é uma das maiores realizações que
podemos obter. É um processo contínuo e dependente da confiança
de que amanhã será melhor que hoje. Isso não é sonho, é real.

A Escola Olavo Cecco Rigon foi fundada em
1939 com o nome de “Escola São José’. Sua estrutura inicial contava com uma capela onde, nos primeiros
tempos, o ensino ocorria em salas improvisadas em casas e igrejas.

Tudo começa com a inconformidade diante de situações
adversas. E continua com a determinação e vontade de vencer os
obstáculos que colocam em nossa frente. Assim, acredito que toda
vez que encontramos alguma dificuldade, não devemos baixar a
cabeça.

Segundo depoimentos de pioneiros da cidade
de Concórdia, onde a Escola se localiza, diante das
dificuldades de acesso a outras localidades e tantos
outros problemas enfrentados pelos primeiros colonizadores da região, foi que a preocupação com a educação de seus filhos ocorreu. Tal conhecimento pode ser
obtido a partir da sala de memórias, local onde pode
ser encontrada parte da história da Escola, com tudo
que havia antigamente e o que tem até hoje.

Às vezes nos deparamos com situações adversas que nos
deixam possessos, situações que não deviam acontecer. A Escola
não pode privar um aluno de buscar conhecimentos. Pelo contrário,
deve estimular a estudar e buscar sempre novos conhecimentos.
Não há nada de errado em sonhar com o futuro, quase tudo
que constitui motivo de orgulho para a civilização passou a existir por que alguém sonhou, pensou, trabalhou para isso. Assim, ter
alguém, ou algo, que nos motive a pensar, a buscar os nossos objetivos é essencial. E é a Escola que tem esse papel na vida dos
jovens.

A partir de 1969, depois de várias reformas e
adaptações na parte física, também ocorreram mudanças na estrutura pedagógica e política da instituição, o
Grupo Escolar São José foi, aos poucos, se tornando a
Escola de Educação Básica Prof. Olavo Cecco Rigon.
O início da década de 1970 foi de várias
conquistas para a Escola. O recebimento de equipamentos para laboratórios de física e química passaram
a representar maiores possibilidades de aprendizagem
para os alunos.

Olavo é uma instituição de muitas qualidades, mas também
tem seus limites, seja de infraestrutura ou até de organização.

A participação da Escola no desfile de 07 de
setembro é uma marca presente desde a época do antigo Colégio São José até os dias atuais. Na disciplina
de Preparação para o Trabalho (PPT), a Escola contava
com oficinas de marcenaria, culinária, práticas agrícolas, formação profissional dos alunos. Atualmente,
conta com cursos técnicos de qualidade e que, de certa forma, continua este histórico profissionalizante.

“O homem que nunca se perdeu em seu sonho, nunca vai
saber, e ter o prazer que é tentar”. O mesmo homem que nunca se
perdeu numa causa maior que ele mesmo, perdeu uma das maiores
experiências da vida.

O papel fundamental de uma Escola é o INCENTIVO ao
conhecimento.

Aluna Suelen Eduarda Zamboni
Turma 206 -Ensino Médio

Aluno Renan Yun
Turma 303 - Ensino Médio
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ESCOLA OLAVO: RUMO AO PROGRESSO!

Olavo é uma escola com uma grande e significativa história.
Primeiro foi um colégio comandado por freiras, depois criaram oportunidade para mais jovens estudarem. Após alguns anos a escola
tornou-se propriedade do governo estadual, assim, em 1963, a instituição foi renomeada como Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon

No dia 12 de março de 2019 a Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon completou 80 anos. Por isso, nesta redação será contado
um pouco sobre a história, dia-a-dia e vivência no âmbito Escolar. No dia 12
de março do ano 1939 um grupo de freiras da congregação São José chegou
em Concórdia, Santa Catarina, com o objetivo de fundar um Colégio de freiras.
Um homem bem-sucedido da cidade chamado Olavo Cecco Rigon doou cerca de um quarteirão de terras para que fosse criada a Escola. Ele foi o fundador e dono da Gráfica Estrela, e no ano de 1983, com a transição do Colégio
Interno São José para uma escola estadual, foi homenageado e teve seu nome
instituído no educandário, o Colégio passou a ser chamado de Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon.

Hoje tem em média 800 alunos, e oferta o Ensino Médio
Normal e outros cursos como o Ensino Médio Inovador, Magistério, Técnico em Administração e Técnico em Informática. Com toda
essa disponibilidade de cursos, os alunos podem ter um conhecimento mais variado e qualificado, o que auxilia para a entrada no
mercado de trabalho, e também facilita para aqueles que querem
fazer uma faculdade.

Esta instituição estudantil já passou por muitas mudanças desde a época das
freiras, quando abrigava um número que beirava 2000 alunos de Ensino Fundamental e Médio. No dias atuais, como escola estadual que desde 2006 é
focada especificamente ao Ensino Médio, possui cerca de 800 alunos, além
de ofertar cursos complementares que incluem Ensino Médio Inovador, Curso
Integral focado na preparação dos alunos para vestibulares; Curso Técnico
em Informática, que conta com 6 aulas em período matutino; curso Técnico
em Administração, que é integral e possui melhores números em médias gerais de desempenho da Escola ; e, por fim o Magistério, que pode ser cursado
tanto por alunos de 3º ano quanto por alunos que já terminaram o Ensino Médio Regular, como um ano complementar a ser realizado no período noturno.

O Olavo, posso dizer, é uma escola boa para estudar,
tem professores muito dedicados e inteligentes, possui direção e
coordenação das quais não posso reclamar. Apesar disso, há pessoas que pensam coisas negativas à respeito da escola, dizendo
que os alunos fazem o que bem entendem, contudo, não é bem
assim, só quem frequenta este local pode dizer como é.
Por isso devemos fazer nosso papel falando e falar bem
da escola. Devemos espalhar as experiências, vivências sociais e
culturais, os aprendizados, as visões de cooperação, os valores humanos que ela proporciona, para que a sociedade tenha um ponto
de vista que seja condizente com a realidade do que acontece neste
educandário.

Por ser uma instituição antiga, a infraestrutura demanda de uma reforma geral,
e mais do que isso, uma reforma no âmbito social, uma reforma de ecossistema, para que a sociedade abandone a visão distorcida que obtiveram da
Escola com o passar dos anos. A importância deste educandário é imensa
no âmbito social/cultural da cidade de Concórdia, já que proporciona à classe
menos privilegiada um local com índice de aprendizado elevado, e pela idade
tem muito o que ser estudado em relação a sua história e cultura.

Aluna Larissa B. Holmon
Turma 102 -Inovador

Para concluir, deve-se ressaltar que a escola Olavo foi e é uma Escola referência a nível estadual na questão de ensino e aprendizagem. Por isso, deve ser
considerada uma falha enorme, tanto das autoridades quanto dos alunos que
por aqui passaram, que não seja mais referência educativa. Porém, o desenvolvimento da Escola no rumo de volta ao crescimento e destaque deve ser
notado, e com um pouco de esforço a instituição voltará ao topo da lista das
melhores Escolas.
Aluno Marcos Vinicius M. Zanella
Turma 201 - Administração
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ESCOLA OLAVO: 80 ANOS DE HISTÓRIA

ESCOLA OLAVO E SEUS 80 ANOS

Há 80 anos, no dia 12 de março de 1939, nascia a belíssima Escola
São José, a qual hoje chamamos de Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon. É com imenso prazer que hoje venho aqui contar um
pouco sobre minhas experiências vividas neste local.

Olavo Cecco Rigon é uma Escola estadual no qual podemos
encontrar todo tipo de raça, caráter, religião e problemas. Assim, é
uma Escola como qualquer outra, onde tudo pode acontecer, tanto
no sentido positivo, como negativo.

Inicialmente foi difícil adaptar-me à rotina escolar e aos novos conhecimentos que começaram a ser compartilhados comigo e aos novos integrantes da Escola, porém a fase difícil passou e hoje estou completamente
integrada ao Olavo. Nesta Escola obtive ensinamentos que levarei comigo ao
longo da vida, e sou eternamente grata por isso.

Eu estudo no Olavo mais ou menos há um ano e três meses,
na visão de alguém que vem de fora de Concórdia (SC), pode ser um
Colégio antigo e que tem uma história incrível, mas nos dias de hoje
não só evoluiu em diversas áreas, como também perdeu algumas de
suas essências. Como pontos positivos é possível citar a variedade
de cursos que a Escola oferece, e como pontos negativos é possível
dizer que como a Escola é grande as, coisas saem do controle às
vezes, mas não se trata de algo muito grave.

Obviamente, como em todo local, nossa Escola também possui pontos negativos, como a má fama, a estrutura um tanto quanto danificada, a falta
de um espaço realmente adequado para o descanso dos estudantes etc...
Certamente, são coisas passageiras e que podem ser modificadas com o
tempo. E afinal, o que importa mesmo é a bagagem que adquirimos e guardamos conosco.

Estudar no Olavo, para mim, é uma honra. Não conheço
toda a história (até porque são 80 anos), mas o pouco que eu conheço já me faz sentir honrada em fazer parte da Escola mais antiga da
cidade. Se pararmos para pensar, a instituição passou por muitas
mudanças, e é assim que as coisas geralmente ocorrem – a educação muda, e, com isso, as instituições escolares precisam se adaptar e se renovar. Olhar para a história desta Escola é uma inspiração
que caracteriza uma vontade de evoluir a cada dia mais.

Por conta da extrema importância do Olavo e por ser uma Escola rica
em história, acredito que nossas paredes deveriam ser cristalizadas para que
jamais perdêssemos os 80 anos da vida deste grandioso Colégio que passou
pela vida de milhares de pessoas ao longo destas 8 décadas.

Aluna Vanessa Rodrigues
Turma 201 - Inovador

Fico lisonjeada por participar de alguns anos desta trajetória e imensa
e incrível Escola, e também agradeço por tudo o que já adquiri neste período
em que estou no Olavo.
Obrigado a todos os que mantém esta Escola cada vez mais viva em
nossos corações. É com extremo orgulho que digo e repito: sou estudante
do Olavo! Falo isso, pois é instituição Escolar que está me preparando para a
sociedade e porque é este Colégio que está me encaminhando para o futuro
glorioso que tanto sonho e almejo.
Apesar de todos os pontos negativos, vejo a Escola Olavo como um
lugar maravilhoso e extremamente propício para a formação de pessoas que
futuramente irão fazer a diferença na sociedade.
Novamente, agradeço por tudo o que já passei e por todo o conhecimento que já ganhei nesta Escola. Sou grata a todos os professores, à direção, aos meus colegas, enfim, agradeço a todos que se doam para ofertar a
excelente educação que o Olavo proporciona.
Aluna Juliana BistinaLunardi
Turma 201 - Inovador
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MINHA HISTÓRIA, NOSSA HISTÓRIA
As aulas eram boas, eu aprendia muito, mesmo não sendo aquele
aluno nota 10. Também percebi que a “fama” desta Escola não faz jus ao que
falam, pois é uma ótima Escola; claro, tem seus pontos negativos, mas todas
as Escolas têm, não é o mesmo?

A Escola Olavo é a mais antiga da cidade de Concórdia (SC) e foi
fundada há 80 anos atrás. Era uma Escola autossustentável, privada e uma
Escola muito boa para a época.

Eu acharia interessante que tivessem mais lugares para um descanso,
uma vez que seria muito bom poder deitar-se em algum lugar nos recreios ou
ao meio dia. A estrutura da Escola é boa, ele é grande e com muitos espaços para fazer atividades. Seria algo interessante se o governo tombasse
as “paredes” da Escola, pois muita
história desta cidade aconteceu
neste Colégio. Em 2018 as coisas
não mudaram muito de foco, apenas tivermos projetos novos, mas
continuou tudo com sua rotina
normal.

Era regida por freiras e se tratava de um Colégio rígido. Por exemplo,
se dizia que as freiras ficavam escutando as aulas “com o ouvido na porta”
para ver qual aluno era crítico, para que depois o levassem e dessem reguadas
em suas mãos. Seu terreno foi doado, incialmente, por Caetano Chiuchietta e
construído com ajuda da comunidade.
Com inúmeras realizações do Dr. Olavo para a comunidade local, ele teve seu nome instituído ao colégio. O Olavo surgiu
como Colégio São José, criado
pouco antes da tragédia da Segunda Guerra Mundial, em 12 de
março 1939.

A Escola teve uma grande
história e provavelmente vai
continuar tendo, com tantas mudanças ocorrendo.

O Colégio, até hoje,
continua passando por inúmeras
conquistas, reformas e formando
diversos alunos. Estou na Escola
desde 14 de fevereiro de 2017,
estudando no curso Inovador.
Inicialmente não gostava muito
da instituição pelo que as outras
pessoas diziam. No entanto, ao
frequentar a Escola pude compreender que os dizeres negativos não condizem com a realidade do Olavo.
Assim, comecei no curso de Administração, um ótimo curso, mas acabei trocando pelo Ensino Médio Inovador, onde permaneço até os dias de hoje.

Espero que todos os pontos
negativos sumam e, algum dia, as
novas pessoas que irão estudar
aqui ou que estão escolhendo um
Colégio digam: “olha, vou escolher o Olavo, pois é o melhor Escola” ou “adorei estudar aqui, foi
minha melhor Escola”.
Agradeço a todos por continuarem mantendo esta instituição Escolar em pé e que venham muito mais
anos deste ensino de qualidade. Novamente meu agradecimento e todos sejam bem-vindos ao Olavo Cecco Rigon.

Não foi fácil me acostumar a estudar o dia todo, assim como não foi
fácil me acostumar com os novos colegas. No entanto, com a rotina Escolar
fiz bons amigos.

Aluno Juliano Z. Ritter
Turma 201 - Inovador
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OLAVO 80 ANOS

OLAVO ONTEM E HOJE

Antigamente a Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon tinha outro nome: Grupo Escolar São José, fundado
em 12 de março 1939. No ano de 1939 haviam exatamente 104
alunos matriculados no Colégio, com o tempo chegou a 163 alunos.
Em 1983 teve uma autorização para que o Ensino Médio fosse implantado.

A Escola que hoje é a maior do município de Concórdia e uma das
maiores do estado de Santa Catarina, Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon, iniciou sua história como Grupo Escolar São José. A necessidade de educar as gerações mais novas levou os pioneiros moradores
de Concórdia, Santa Catarina, a lutarem por uma oportunidade de instrução
para seus filhos. Assim, o dia 12 de março de 1939 tornou-se um marco na
história do município, bem como a inauguração do Grupo São José.

Quando o Prof. Olavo Cecco Rigon faleceu, como homenagem a ele, colocaram o seu nome na instituição escolar, devido à
figura importante e relevante para a comunidade de Concórdia, SC.

O primeiro prédio construído era feito em madeira e abrigava as salas e os dormitórios para as irmãs e madres. Nesta época, quem comandava
o Brasil era o presidente Getúlio Vagas e quem governava o Estado de Santa
Catarina era Nereu Ramos.

Gosto bastante da Escola, pois graças a ela estou tendo
a oportunidade de me tornar técnico em administração. O curso é
ótimo, os professores são excelentes.
Mais da metade da minha turma fica nas dependências da
Escola de meio dia, então, passamos dois terços do tempo do dia
aqui e somos muito bem acolhidos. A Escola nos incentiva a não
desistir de estudar para que nossos sonhos se tornem realidade.

No ano de 1978 morre o Sr. Prof. Olavo Cecco Rigon, membro da
sociedade concordiense. Como era uma figura muito renomada e importante
para a comunidade, os moradores buscavam um meio de homenagear o cidadão. Por isso, o nome da Escola foi modificado para Escola de Educação
Básica Professor Olavo Cecco Rigon. Hoje a Escola abriga em torno de 800
alunos matriculados no Ensino Médio.

O ensino é muito qualificado e as aprendizagens muito significativas. A minha sala de aula é boa, minha convivência também,
por isso, sempre que possível eu digo para outras pessoas que a
Escola Olavo é, sim, uma boa Escola para estudar!

Esta Escola proporciona para os alunos 4 tipos de ensino: Ensino
Médio Normal, Técnico em Informática, Ensino Médio Inovador, Técnico de
Administração e Magistério, assim, quando os jovens vão realizar sua matrícula, podem optar por um desses cursos.

Meus parabéns à Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon!

Me sinto muito realizado com as aprendizagens que tenho tido com
o Técnico em Administração, curso que é muito bom, importante para o
currículo e para a vida profissional. Por certo, ainda há muito o que melhorar
neste ambiente escolar, como, por exemplo, a bagunça entre os alunos, a
falta de vontade, a estrutura da Escola, que está velha e em ruínas. Todas
essas questões, no entanto, podem ser modificadas. Ademais, a instituição
já teve uma evolução enorme, pois em 1940 o espaço suportava até 170
alunos, mais ou menos. Hoje o número de alunos é de aproximadamente 800
e só tende a crescer.

Que cresça mais e mais, que continue investindo no futuro
dos jovens e adultos, e que a instituição não desista de agregar
conhecimento para os estudantes, incentivando-os na caminhada
formativa, e ensinando um caminho bom para que cresçamos como
pessoa.
A metáfora da árvore é a melhor forma de ilustrar o que quero dizer: o nosso futuro é como uma árvore, porque agora estamos
plantados neste local, e vamos colher nele o nosso futuro. Parabéns
novamente, que a Escola perdure cheia de qualidade por muitos
anos!

Sei que vou sair daqui com um currículo bem qualificado nas mãos,
mas também sairei com saudade dos recreios, das conversas e dos grupos
de amigos. As histórias que cada um criou, as lembranças de como quando
se entra sem saber nada, sem saber onde é a sala, perdido... mas tudo vai se
encaixando! É difícil estudar o dia inteiro, mas todo esforço vale a pena, por
isso mantenho a esperança de que tudo será melhor no futuro e colheremos
os frutos dos nossos esforços!

Aluna Débora C. Renosto
Turma 101 - Administração

Aluno Eliseu S. dos Santo
Turma101 – Administração

39

«Conhecer e Interagir na Bacia
Hidrográfica da Escola», «Projeto
Novos Suportes: arte contemporânea,
moda, sustentabilidade», «Projeto Sala
da Memória», «Encontro Macado com
o Modernismo Brasileiro», «Clube dos
Corredores», «Protagonismo Juvenil e inequívoca produçao textual», «Atletismo na Escola», «Festival de Esquetes Ribalta»

80 ANOS OLAVO CECCO RIGON

ESCOLA OLAVO: QUE LEGADO

Tudo começou com o Grupo Escolar São José, atual Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, instituição que nasceu da colaboração da sociedade concordiense. A Escola possui esse nome em homenagem ao prof. Olavo Cecco Rigon, que doou terra para que fosse construída.
Por curiosidade, já foi a melhor instituição Escolar do Estado Santa Catarina.

O Olavo começou em 1939 com freiras, irmãs de São José. Era uma
Escola que desde esse ano ofertava aos alunos aulas de inglês, francês, latim,
grego; aulas de violino, arpa, violoncelo, piano e violão; e aulas de torneio
mecânico, soldador, padeiro e aulas de corte e costura.
Dentro do espaço escolar, na época, havia uma padaria, uma confeitaria, uma cafeteria, tudo isso conduzido pelas freiras.

Hoje eu vivo neste local, passo oito horas por dia nele. Temos alguns
problemas na Escola voltados à infraestrutura; a nossa Escola decaiu muito,
em parte pela má administração do governo estadual, em parte pela irresponsabilidade dos alunos.

Além disso, é importante falar que havia também o Magistério. Esse
curso era muito concorrido, e muitos professores que dão aula em Concórdia
passaram pelo Magistério do Olavo Cecco Rigon.

Sugiro que seja feito um acordo entre as maiores empresas da comunidade e o governo, que poderia diminuir os impostos que cobra dessas empresas, no intuito de que elas ajudassem a reconstrução da Escola e do CEJA.
Desse modo, todos sairiam ganhando, menos, é claro, os políticos corruptos.

A estrutura, os três andares do prédio, todos os tijolos, as janelas, o
concreto, tudo foi doado pelas pessoas, colonos e trabalhadores da comunidade concordiense.

Felizmente é muito bom passar o dia aqui, pois os conteúdos e os
cursos são muito bons, legais e interessantes. Os professores são atenciosos
e muito inteligentes; o professor Sidney é o melhor. A Escola fornece almoço, no entanto, ás vezes nós contribuímos com uma vaquinha e compramos
comida (doces) ou saímos para almoçar em restaurante. Acho que o Ensino
Médio é a melhor parte, pois é quando podemos nos dedicar aos estudos, às
aprendizagens e aos amigos.

Então, esta grande Escola constituiu-se no período histórico de 1939.
A coordenação, refeitório, secretária e diretoria, foram ações organizadas pelo Estado de Santa Catarina.
Antigamente era uma Escola privada, com um alto custo e de alto
padrão, contudo, o seu ensino era de cunho religioso. Então, era bem direcionado à visão da Igreja Católica.

Eu gosto muito da querida Escola Olavo, ela que vai me auxiliar na
conquista do sonho de ser dono de uma franquia de “STAR BUKC’S” (empresa de café)!!

O prédio atual é o mais antigo, e é onde estudamos. Anteriormente,
o formato dos telhados era na forma de um livro aberto, e a água que caia da
chuva era reaproveitada para o uso de higienização do próprio prédio.

Aluno Pedro Henrique Trajan
Turma 101 - Administração

Hoje em dia a Escola oferta aulas de inglês, espanhol, voleibol, basquetebol, futsal, handebol, e também tênis de mesa. Além das aulas normais
ou aconselháveis, ainda há cursos de informática, teatro, consulta empresarial, entre outros.
Hoje a Escola é pública, e assim como possui pontos positivos,
sempre haverá os pontos negativos. Contudo, é uma instituição excelente,
de alto padrão educativo e que proporciona muitas aprendizagens aos estudantes!
Aluna Ana Julia Graboski Schubr
Turma 101 - Inovador
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ESCOLA OLAVO E SEUS 80 ANOS!

OLAVO E SEUS 80 ANOS

Quando eu ainda estava no Ensino Fundamental, terminando o 9º ano, recebemos visita de professores da Escola de Ensino
Médio Olavo Cecco Rigon na nossa Escola. A equipe explicava tudo
Schubert sobre o funcionamento da instituição. No entanto, eu e
muitas pessoas ainda ouvíamos comentários ruins sobre ela, o que
implicou em um certo receio de me matricular no local.

A Escola que hoje é a maior do município de Concórdia e
uma das maiores de Estado de Santa Catarina, iniciou sua história
como Grupo Escolar São José. A história da Escola de Educação
Básica Professor Olavo Cecco Rigon de certa forma também é a
história da caminhada da educação no município de Concórdia.
Teve início pelos feitos de colonizadores, os quais se preocupavam
com a educação de seus filhos, mesmo diante das inúmeras dificuldades encontradas nos primeiros anos de colonização e emancipação política - administrativa.

Mesmo assim resolvi tentar e ver com meus próprios olhos
como realmente era o funcionamento do educandário. Quando entrei pela primeira vez pelo portão do Olavo, ainda tinha um pouco
de medo, mas os dias foram passando e com o tempo fui tirando as
minhas próprias conclusões. Vi que a realidade não condizia com os
comentários indesejáveis – a Escola era muito melhor.

Relatos históricos do Ginásio São José e também do Colégio Olavo explicam que a Escola começou com a insistência das
autoridades eclesiásticas na pessoa do Frei Meinolfo Ellers, vigário
da Paróquia na época. Isso ocorreu em 1954 quando efetivamente
são retomadas as obras da construção de um novo prédio.

O Olavo tem professores formados que se preocupam em
passar seus conhecimentos e que são muito bem qualificados. Não
posso dizer que os alunos são os melhores do mundo e nem de
todo mal, acho que as desavenças que ocorrem ao longo dos anos
são porque convivem em um lugar cheio de diversidades e diferenças, mas as pessoas conseguem se ajudar, ser solidárias e acolher
pessoas novas.

O período que vai de 1969 até a década de 1980 é repleto
de mudanças e conquistas para a entidade educacional São José.
Durante toda a história da Escola Olavo Cecco Rigon notam-se inúmeras transformações, algumas internas, outras de âmbito externo. É notável a participação do educandário na sociedade
concordiense, tanto pela importância educacional, como pelo poder
de adaptação e influência que a Escola exerce sobre outros setores.
Assim, é referência aos mais diferentes grupos socias da região do
município de Concórdia.

É muito bom estudar no Olavo, as aulas são bem criativas
e diferenciadas, o que faz os alunos gostarem de estudar no local e
significarem suas aprendizagens.
Agora, a Escola Olavo fez 80 anos e já está bem velhinha,
mas muito bem conservada, é muito bonita! Ademais, é Escola modelo e muito usada de referência na cidade de Concórdia, SC.

Aluna Tauane Kathleen Garghetti
Turma 301- Magistério

Aluna Victória Bósio
Turma 102 - Inovador
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OLAVO 80 ANOS DE UMA ESCOLA

OLAVO 80 ANOS

Já no Ensino Fundamental havia me decidido que estudaria
na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, isso
porque tive amigos e irmãos que passaram pela Escola e me deram
bons motivos para estudar nela. Uma Escola muito participativa e
competitiva, onde o ensino é bom para quem quer aprender. Apesar
de estar sempre atenta ao máximo possível aos alunos, nunca vai
ser o suficiente. Isso porque várias más influências existem, tanto no aprendizado, quanto para a vida pessoal. Não é possível ter
o controle de todos, muito menos deixá-los conscientizados... tive
amigos que foram pelas más influências e se perderam em vícios,
drogas, etc., mas são coisas de caráter pessoal.

A Escola Olavo Cecco Rigon é uma instituição de ensino
que possui cerca de 830 estudantes matriculados em três turnos.
A Escola conta com cinco cursos: Técnico em Informática, Técnico
em Administração, Ensino Médio Inovador, Magistério e Ensino Médio Normal.
Esta instituição é um lugar onde se aprende e se ensina,
que proporciona muita troca de informações e experiências de vida.
O ambiente escolar é composto por sala de aula, pátio, refeitório,
quadra esportiva, biblioteca, auditório, secretária, sala dos professores, coordenação e direção. Além disso, possui um espaço muito
acolhedor, com plantações de árvores em um bosque.

O Olavo é uma Escola que eu recomendo e sempre dou
o seguinte conselho: estude, para não se desviar dos objetivos. O
ambiente escolar, apesar de antigo, é confortável e espaçoso para a
realização de atividades e experimentos.

O Olavo conta com vários profissionais de qualidade, e um
dos mais conhecidos dentro e fora da Escola é o professor Sidney,
mais conhecido como Sidão, suas aulas são ótimas e seus métodos
também.

A Escola possui diversas opções de matérias, e é a maior
Escola estadual da cidade. Ademais, é recomendável para quem
realmente quer estudar e se profissionalizar, uma vez que oferta cinco cursos: Ensino Médio Regular, Ensino Médio Inovador, Técnico
em Informática e em Administração, e Magistério.

No geral a Escola Olavo é um ótimo lugar para estudar, com
seus 80 anos de tradição é a maior Escola de Concórdia (SC) entre
as instituições municipais e estaduais e a mais antiga também.
Eu estudo no Olavo desde o ano de 2018, e fui influenciado pela minha irmã que estudou aqui e que quis que eu tivesse
a mesma oportunidade de crescimento formativo. A visão sobre
que eu tinha sobre a Escola antes de estudar nela mudou drasticamente quando conheci sua verdadeira história e realidade. É um
educandário excelente, com profissionais qualificados e dedicados,
que se preocupam em fornecer um ensino de qualidade aos alunos.

É uma instituição que está sempre lotada, e embora sua
infraestrutura seja antiga, já existem planos para melhoria. O ginásio
é muito bom, local onde acontecem muitos eventos Escolares e da
comunidade. É uma Escola de jovens e atletas que buscam a vitória,
uma Escola ótima que busca sempre compartilhar conhecimento e
ofertar um ensino de qualidade muito bem RECOMENDADO!
Aluno Lucas Stedelle
Turma 208 -Ensino Médio

Estudo à noite, pois comecei a trabalhar esse ano na BRF,
e notei grande diferença ao trocar o turno da manhã pela noite.
À noite, no Olavo, têm menos estudantes e, por isso, os professores conseguem dar as suas aulas de melhor maneira, atendendo
ás dúvidas dos estudantes de modo mais individual e qualificado.
Consequentemente o aprendizado é melhor.
Tenho orgulho de fazer parte dos 80 anos de muita história
e luta desta instituição Escolar tão querida. Parabéns, Escola Olavo!
Aluno Marlon L.C. dos Santos
Turma 208 -Ensino Médio
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HISTÓRIA DE UMA GIGANTE ESCOLA

ESCOLA OLAVO: QUE HISTÓRIA!

A Escola professor Olavo Cecco Rigon tem um histórico
muito significativo. Em 1939 foi fundada por freiras vindas da França. A Escola foi construída pela comunidade concordiense. Inicialmente chamado de Colégio São José, já teve muitos cursos como
panificação, tornearia, carpintaria, costura, magistério. Tinha um
convento, enfermaria, laboratório com corpos para estudarem, duas
quadras, ginásio coberto e uma pista de atletismo.

A Escola Professor Olavo Cecco Rigon situa-se no município de Concórdia (SC) há oito décadas, quase o mesmo tempo que
o município foi criado. Tendo em vista essa importância, será que
todos os alunos que estudam na instituição sabem a história dela?

No currículo da época nossa Escola teve aulas de piano,
harpa, violino, francês, italiano, latim, inglês, alemão, e havia ensino
primário e fundamental até 1995. No ano de 1992, o Olavo passou
dos 2 mil alunos e cresceu cada vez mais, chegando ao seu maior
número de alunos que foi 3.500 estudantes matriculados.

Hoje é uma Escola de Ensino Médio, que conquistou marcas históricas ao longo de sua existência.

Sabe-se que o Olavo já foi uma Escola fundamental, onde
freiras comandaram a Escola por muitos anos.

Atualmente oferta cursos para facilitar e ajudar a ingressar
no mercado de trabalho, como Técnico em Administração, em Informática, Ensino Médio Inovador e Magistério.

A partir da Escola Olavo que a Universidade do Contestado
foi criada, ofertando muitos cursos e muitos alunos. Quando o governo do Estado de Santa Catarina assumiu a coordenação da Escola, ela passou a se chamar Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon – nome escolhido por questões políticas, pois
Olavo Cecco Rigon na época era diretor da Sadia e possuía grande
influência na área política. Após a posse do governo as freiras foram
embora ou morreram na cidade, sendo, posteriormente embalsamadas e levadas para suas cidades e países de origem.

Conta com 850 alunos, professores especializados e com
excelente conhecimento, com direção que rege a Escola de maneira
muito sábia e qualificada. Completou 80 anos em 2019, e é uma das
Escolas da Rede Estadual mais procuradas em Concórdia.
A Escola deveria virar um dos pontos históricos da cidade,
por toda sua história a qual abrange a beleza da cidade. É preciso valorizar a Escola e investir mais na sua infraestrutura para ser
moderna e funcional. Não podemos deixar que seus valores e seu
reconhecimento se percam, para não perder tudo que foi construído
até os tempos de hoje.

Mesmo depois de anos um dos seus prédios antigos ainda
está de pé, como sede do CEJA. A Escola sempre foi muito qualificada, com um ótimo ensino e professores renomados e qualificados.
Atualmente conta com 85 funcionários, 75 professores e 850 alunos.
O Olavo está entre uma das maiores Escolas da região, conta com
29 turmas e cursos como Ensino Médio Inovador, curso técnico de
Administração e de Informática, Magistério.

Então, é preciso preservar a Escola Olavo! A Escola faz parte
da história de muitas pessoas, inclusive da nossa e quem sabe fará
parte da nossos filhos e netos. Por isso, esperamos que a Escola
continue formando cidadãos capacitados, compartilhando conhecimentos e saberes a todos que ainda virão.

A instituição, desde sua origem, sempre teve muitos troféus
em esportes e até hoje tem um dos melhores times de basquete e
de futebol de campo do Estado.

Aluna Daviane Bitterncourt
204 – Ensino Médio

Hoje continua uma Escola de excelência em ensino e aprendizagem, no entanto, como é antiga, sua infraestrutura precisa de
melhorias.
Aluna Jenifer P.O. Santano
Turma 105 – Ensino Médio
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80 ANOS DE UMA LINDA ESCOLA!

ESCOLA OLAVO: 80 ANOS DE HISTORIA E APRENDIZAGENS

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
foi fundada no ano de 1939 pelas freiras da congregação francesa
São José, por isso, tinha o nome de Grupo Escolar São José. Era
uma instituição particular e com ensino de alta qualidade.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon foi fundada em 12 de março de 1939 pelas irmãs do convento São José. O Olavo
é uma instituição de ótima qualidade, com professores de excelente nível de
ensino. Possui amplo ambiente escolar, porém, deveriam ter algumas melhorias em salas de aulas.

Além dos cursos técnicos que eram oferecidos, também
ofertava aulas de música, grego, latim, francês, atletismo e outras.
Apesar disso, a educação era muito rigorosa, onde as freiras não
aceitavam ser questionadas.

Como analiso a Escola? Ela possui um ótimo ensino e ótimo ambiente
para se adquirir conhecimento. Além das boas formas de aprendizado, nossa
Escola possui cursos técnicos como Magistério, Administração, Informática e
Ensino Médio Inovador.

O Olavo é a instituição educacional das mais antigas do município de Concórdia (SC), com o passar dos anos sua renovação
foi acompanhada por milhares de alunos. Com o nome de uma importante figura social, Olavo Cecco Rigon, a Escola é referência na
cidade, sendo a maior Escola de Ensino médio.

Ao entrar em nossa Escola, ao passar dos dias e ao adquirir mais
conhecimento, vamos obtendo diferentes possibilidades para nossas vidas.
Olavo é um lugar cheio de experiências, vivências e aprendizados novos.
Hoje, a instituição possui cerca de 800 alunos matriculados. Antes
de me matricular na Escola via ela como um bom ambiente e saudável para
adquirir conhecimento, um lugar consideravelmente família. Quando comecei
a estudar no Olavo vi que era uma Escola com ótimos profissionais, muito
qualificados e dedicados.

São oferecidos quatro cursos técnicos: Informática, Ensino
Médio Inovador, Magistério, Administração, além do Ensino Médio
Regular. A direção e os professores fazem um ótimo trabalho no
aconselhamento dos estudantes, apesar de alguns alunos não levarem seus conselhos a sério.

A instituição possui 80 anos de muita história, conhecimento e evolução. Parabéns Escola Olavo Cecco Rigon pelos seus 80 anos!

É uma instituição que merece ser respeitada por toda a sua
história e importância na comunidade.

80 anos de muitas conquistas e de muita excelência em ensino e
aprendizagem!

Aluna Rachele C. Calza
Turma 208 – Ensino Médio

Aluna Amanda C.T.S
Turma 208 – Ensino Médio
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ESCOLA OLAVO: PASSADO E PRESENTE

80 ANOS DA ESCOLA OLAVO CECCO RIGON

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
completou, no ano de 2019, 80 anos.

A Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon em 2019
completou 80 anos, data essa que se renova a cada ano espalhando
novamente a história tão grandiosa dessa instituição, que tem quase
a idade do município de Concórdia (SC) onde se encontra. Anos
atrás a nossa Escola foi administrada por freiras.

O Colégio foi fundado em 1939 por freiras que vieram, na
sua maioria, da França. Os prédios da Escola, exceto o da atual
diretoria e do refeitório, foram construídos com ajuda da sociedade
concordiense, que doou os matérias necessários.

Sempre houve bons e velhos acontecimentos, a instituição,
desde antigamente, sempre prezou por uma educação e um ensino
de qualidade. A infraestrutura era melhor antigamente, pois hoje encontra-se um pouco degradada.

Na época das freiras o ensino era rígido, não existia muito diálogo A Escola oferecia, além do ensino básico, outros cursos
como panificação, carpintaria, costura, magistério, piano, harpa,
violino e ofereciam também aulas de outros idiomas tais como francês, latim, inglês e espanhol.

A convivência entre as pessoas mudou, não só no Olavo,
mas em todas as famílias, entre os próprios alunos e professores da
comunidade escolar. Quem não é visto não é lembrado e por isso
o Olavo é muito reconhecido atualmente, por seus muitos pontos
fortes.

A Escola se denominava Grupo Escolar São José e passou
a se chamar Escola de Educação Básica Professor Olavo quando o
governo do Estado de Santa Catarina assumiu o Colégio de freiras.
Essas que ainda continuaram a dar aulas e somente com o tempo
foram sendo substituídas por professores do Estado.

Acredito que não podemos comparar a antiga estrutura do
Olavo com a atual, porque a mudança foi tão impactante que nem
se houve mais falar do Grupo Escolar São José. Em várias situações
temos que transformar grito em um sussurro, pois várias adversidades nascem e surgem contradizendo o que o Olavo atual nos proporciona.

Hoje em dia a Escola Olavo tem aproximadamente 850 alunos e conta com 85 funcionários, sendo 75 professores. A instituição está entre as maiores Escolas públicas da região de Concórdia
(SC), e vem formando bons cidadãos ao longo dos anos.

Aluno Gustavo Lupato
Turma 105 -Ensino Médio

Aluna Maisa C. Cizerça
Turma 105 – Ensino Médio

46

ESCOLA OLAVO E SEUS 80 ANOS! SHOW DE BOLA!
Atualmente a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon conta com 850 alunos matriculados em três turnos: manhã, tarde e noite.
Antigamente era uma Escola particular dirigida por freiras.

Gosto dos professores Sidnei, Odete e Rui, pois são legais, inteligentes, possuem postura de professor de Ensino Médio. Me dou bem e tenho notas boas em quase todas as matérias, menos Química e Física. Não
consigo entender essas matérias de jeito algum. Gosto muito das aulas de
Inglês e Biologia, são aulas diferentes, que despertam no aluno mais vontade
de se aprofundar nos estudos.

A instituição está localizada na Rua Lauro Müler, número 21, centro
de Concórdia - SC, Brasil. Ela oferta os seguintes cursos: Ensino Médio (1º
a 3º ano) em funcionamento nos turnos matutino, vespertino e noturno, nos
seguintes horários 7h 30 min às 11h 30min; 13h 15min às 17h 15min e das 19h
às 22h 30min. Também tem Ensino Médio Inovador, Técnico em
Administração; Técnico em Informática, todos ofertados integralmente, das 7h 30min até as 12h
15min, com 6 aulas de 45min por
dia. Ainda há a oferta do Magistério que forma alunos que querem
ser professores de creche (educação infantil) e anos iniciais.

Eu como todos os dias os lanches do intervalo, aprecio e repito. A tia
Cleide que cuida para passar as
carteirinhas, todos os dias dá bom
dia, isso anima os estudantes. As
salas contêm ar condicionado o
que é ótimo no verão.
Os alunos são dedicados
na aprendizagem, professores
empenhados no ensino. Nossos
professores gostam dos alunos,
alguns tratam até mesmo como
filhos. Na direção somos bem recepcionados, são pessoas que
dão atenção aos alunos de modo
diferenciado.

A Escola conta com alimentação para os alunos nos três
turnos, água filtrada, energia da
rede pública, fossa, lixo destinado
à coleta periodicamente, acesso
à internet - banda larga, computadores administrativos, computadores para alunos, TV, videocassete, DVD, antena parabólica,
retroprojetores, impressora, aparelho de som, projeto multimídia
(data show), fax, câmera fotográfica\ filmadora.

A Escola ainda conta com biblioteca com bastante livros, quadra para esportes, ginásio, salas
especiais para ensino de Inglês e
Biologia, que dá uma movimentação legal. Essa é a Escola de Ensino Médio que indico para alunos
que estão terminando a etapa do
Ensino Fundamental e querem ter
experiências excelentes, super indico! É muito qualificada, referência para a região concordiense!

O nome da Escola foi idealizado na intenção de homenagear o homem que doou a terra para a construção do Colégio. Tem como diretor Sérgio, com submissos de trabalho Carmen,
Eurides e outros. Eu, aluna da 204 Ensino Médio, tenho como professores,
Adriane de Sociologia, Rui Babosa de História, Jairo de Geografia, Jéssica de
Filosofia, Dângela de Ed, Física, Máercio Suman de Física, Débora de Biologia, Sidnei de Português e Odete de Inglês.

Aluna Jaíne Dias
Turma 204 – Ensino Médio
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VIVA A ESCOLA OLAVO!

OLAVO 80 ANOS - HISTÓRIA ATRAVÉS DO ENSINO

Não há dúvida de que os jovens, após sair do ensino fundamental,
tenham dúvidas sobre qual instituição escolher para continuar seus estudos;
ficamos nos perguntando que caminho escolher, pois queremos o melhor, é
claro, pensando em um futuro promissor. Como na maioria das vezes acontece, os pais, assim como nós estudantes, escutamos muitas coisas diferentes
sobre a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, mas nada
se compara a viver a realidade do ambiente, que difere muito do que é dito
pelas pessoas.

Em busca de atribuir e indagar conhecimento para muitos jovens de
Concórdia-SC, a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
completou oito décadas de momentos históricos em 2019, marcadas por uma
formação de excelência, que constitui pessoas com pensamento crítico para
atuar na sociedade.
A complexidade da estrutura escolar vem sendo vivenciada por muitas gerações, pois com o passar do tempo técnicas e maneiras inovadoras
sobre o aprendizado dos estudantes foram estabilizadas. Entretanto, estabelece-se um grande marco sobre influências negligentes na unidade escolar.

A Escola Olavo em si é muito bem vista por se localizar no centro, por
ter um número de estudantes bem alto, além de oferecer ensino de qualidade
e também por prezar pela segurança dos estudantes. É muito importante que
os pais estejam atentos sobre a educação dos filhos e como estão eles estão
sendo tratados, por isso, cabe questionar como os pais avaliam a Escola onde
estudamos?

A construção e a corporalidade do ambiente é a segunda casa de
muitos estudantes, que buscam ressaltar e conhecer atributos do seu próprio
conhecimento. Sendo assim, os alunos estão dispostos a entender e descobrir seu futuro profissionalizante.

Bom, nem sempre os alunos passam uma boa impressão da instituição para seus pais, pois nem todos agem com boas intenções. Mas se os
pais acompanharem o desenvolvimento Escolar dos seus filhos, com certeza
poderão compreender se realmente é o lugar certo para se estar. As sugestões
sempre foram bem recebidas para o crescimento da Escola.

Com relação à evolução de um corpo escolar unido e sensato, ainda
é necessário analisar alguns comportamentos dos alunos, diversas vezes pela
ambiguidade da família e outros demais responsáveis.
Ampliando ideias sob o processo de ensino e aprendizagem na ministração de aulas e regimento escolar, ainda possuímos falta de inclusão e
olhares diferenciados para cada situação corriqueira encontrada em nosso
cotidiano.

O Olavo tem muitos professores com alta qualidade de ensino. A merenda escolar com acompanhamento nutricional é o suficiente para uma boa
alimentação e não é de hoje que a Escola passa por mudanças, reformas,
cada dia estão investindo em algo inovador.

Aluno Eduardo E. Vicari
Turma 201 - Inovador

A direção se preocupa em proporcionar bem-estar e ao mesmo tempo em que aprendemos isso através de palestras também desenvolvemos
projetos de aprendizagens. Assim como todos os Colégios há intrigas e nem
sempre professores e alunos se dão muito bem, mas eles tentam manter respeito sempre, isso é uma questão individualista.
Podemos dizer que se estamos aqui é porque confiamos nesta instituição e na formação que ela nos proporciona. A Escola Olavo se preocupa
em nos tornar cidadãos melhores, mas daqui a diante cabe a cada um a responsabilidade de si para um futuro melhor!
Aluna Karolini K. Ruriára
Turma 303 – Ensino Médio
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OLAVO 80 ANOS: NOSSA ESCOLA!
A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon é muito
boa para estudar, pois tem cursos técnicos além do Ensino Médio normal.
Os cursos técnicos de Administração e Ensino Médio Inovador são integrais,
o curso de Técnico em Informática funciona até às 12:15, e a Escola sempre
fornece almoço e lanches para os estudantes.

não deixam os alunos com dúvida em nada, fazem aulas diferentes, fora da
sala de aula; levam pro laboratório de Química, Biologia proporcionando novas experiências aos estudantes.
Ao entrar na Escola, se você não se matricula juntos com amigos já
conhecidos, pode ser difícil fazer novos amigos. Mas, ao conhecer os novos
colegas, é possível ir descobrindo o jeito de cada um, e quando menos esperar vai fazer amizade com todos da sala, se divertindo.

Antes da Escola se chamar Olavo era um Grupo da Congregação de
Irmãs de São José. O primeiro prédio da Escola São José foi construído em
madeira, abrigava as salas de aula e a casa das irmãs.

As funcionárias da Escola são muito queridas com os alunos. A Escola tem
uma biblioteca boa e conta com uma sala
de estudos. A instituição promove eventos esportivos, há mesas pela Escola onde
você pode sentar e conversar com os amigos. Tem também quadras de esportes e
também o Silveirão que pode ser usado
para fazer exposição de trabalhos ou para
campeonatos, interséries.

Em 1939, 104 alunos foram matriculados entre primeira, segunda e terceira
série primária. Em 1940 haviam 140 alunos, e em 1941 passou para 163 alunos.
Foi autorizado o funcionamento do ensino
do segundo grau com habilitação básica
em Eletricidade.
Em 1979 falece o Prof. Olavo
Cecco Rigon, como era uma figura muito influente em Concórdia - SC, onde se
localiza a instituição, os membros da sociedade concordiense buscaram um jeito
de homenagear o cidadão dando o nome
de Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon.

A Escola Olavo tem o dia da família
com brincadeiras para a família inteira
para se divertir, tem festa junina etc.
Na Escola é possível programar viagens
com a turma para o fim do ano ou quando acharem melhor. Na hora dos intervalos é possível jogar ping-pong ou sentar e
conversar com um amigo, fazer temas ou
conversar sobre o dia a dia com os colegas.

Estudar no Olavo é bom, pois
os cursos ofertados permitem que você
aprenda mais sobre assuntos que você
não conhecia. No curso de Administração
existem 19 matérias, as normais e as do
curso, o que possibilita que os estudantes
aprendam e se aprimorem na área profissionalizante.

No terceiro ano os estudantes podem
escolher fazer o Magistério, que dura dois
anos e que permite aprimorar mais o que se aprendeu durante os 3 anos de
estudo e se direcionar para a área de docência da etapa de educação infantil.

No curso de Administração tem também a semana da Administração
que é incrível, com palestras de ex-alunos que falam como está sendo a vida
de trabalho.

Aluna Cauane Sutil
Turma 101 - Administração

Os professores são excelentes, pois sabem explicar bem os conteúdos,
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OLAVO 80 ANOS

IMPRESSÕES DA ESCOLA OLAVO

Fundado em 12 de março de 1939 sob o nome de Colégio
São José, a atual Escola Professor Olavo Cecco Rigon ofertava somente o primário. A congregação de irmãs tomou conta do lugar, a
Escola era dividida entre internos e freiras. Oferecia diversos cursos
que hoje não fazem mais parte do quadro Escolar, o Colégio foi muito bem comandado pela Madre Supervisora.

Antigamente o Colégio de Educação Básico Professor Olavo Cecco Rigon era uma Escola privada, possuía nome de Grupo
Escolar São José e era dirigido por freiras. Na época, o teto era
organizado para a captação de água.
Hoje em dia a Escola está muito diferente, com mudanças
tecnológicas, professores bons e concursados. Possui uma estrutura melhor do que aquela de antigamente, as salas de aulas têm
armários para guardar pertences, possui quadra de futsal para praticar atividades esportivas, carteiras em bom estado, cursos técnicos
diferenciados, etc.

O nome da instituição foi dado em homenagem ao Professor Olavo Cecco Rigon, pelos serviços prestados ao município de
Concórdia (SC). A Escola é um bom lugar para estudar.
Possui um amplo ambiente para fazer aulas práticas, mas
peca em algumas coisas, como a arrumação da Escola, pois alguns
lugares são mal cuidados e precisa urgente de reforma. Isso acontece em parte pelo mau uso de alguns alunos.

Mas, também, têm lados negativos, a maioria de ordem disciplinar dos estudantes, como, por exemplo, alguns alunos ficam
fora da sala de aula, respondem mal os professores, há muitas brigas nas redes sociais, alunos com bastante faltas, etc.

A
lguns lugares da Escola não podem ser utilizados, pois há
áreas cobertas que precisam de reformas.

A alimentação é boa para os alunos, há almoço de meio dia
para quem cursa técnico o dia todo. O ambiente escolar é limpo
e arejado, com belas árvores, mesas para sentar no recreio, descansar e conversar com os amigos, fazer atividades dentre outros,
banheiros em bom estado.

Na instituição aprendemos não somente Matemática ou
Português, mas aprendemos a conviver com os outros. É um local
onde encontramos amigos, professores que nos ensinam a nos preparar para o futuro, onde nossos primeiros desafios são postos à
disposição.

Resumindo, o Olavo é uma excelente Escola. Os professores são todos muito qualificados, inteligentes e dedicados e a
direção muito receptiva. Parabéns Olavo, por toda sua história!

Não é fácil ser professor, mas ser aluno também não é somente chegar, sentar e ouvir, temos que ter vontade e coragem para
aprender o que eles estão dispostos a ensinar. A Escola é um local
de respeito e de interação, ser bons alunos é nossa obrigação como
cidadãos.

Aluno Jhon Carlos Arriola
Turma 201 – Ensino Médio

Também precisamos dar valor ao que os professores nos
propõem, porque, muitas vezes, tem gente que quer estar em nosso
lugar e não pode. Assim, temos que aproveitar e fazer da Escola
uma casa de aprendizagem, visto que ela nos proporciona uma das
coisas mais gratificantes para a vida, que é sempre querer estudar
mais e saber mais, ter vontade de aprender.
A Escola Olavo Cecco Rigon sempre manteve como meta
principal compartilhar o conhecimento, por isso merece o reconhecimento que tem!
Aluna Daiane Resmini
Turma 201 - Administração
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DE COLÉGIO SÃO JOSÉ A ESCOLA OLAVO

UMA ESCOLA E MUITAS HISTÓRIAS!

Em 12 de março de 1939 começa a história de uma das melhores Escolas da região Peste de Santa Catarina, localizada no município de Concórdia. Antigamente chamado de Colégio São José,
foi comandado por irmãs que davam aulas para alunas internas que
iriam se tornar freiras e para alunos que estudariam o Ensino Fundamental e Médio. Para ser construído ganhou a doação de terreno do
professor Olavo Secco Rigon, por isso hoje em homenagem a ele se
chama Escola de Educação Básica Professor Olavo Secco Rigon.

Há uma importância muito grande de estarmos ligados à
Escola que hoje é a maior do município de Concórdia e que já fora
uma das maiores do estado de Santa Catarina.
No dia 12 de março de 1939 tornou-se um marco na história
do município a inauguração do Grupo Escolar São José.
A história da Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon, de certa forma, é também a história da caminhada da
educação em nosso município. Iniciada pelos colonizadores que,
mesmo diante das inúmeras dificuldades encontradas nos primeiros anos de colonização e emancipação político – administrativa, se
preocupavam com a educação de seus filhos,

A mudança de nome e de forma de ensino começou em
1983, onde mudou o nome e passou a abrigar alunos para Ensino
Médio e Fundamental, pois se tornou uma instituição do Estado.
Com o passar dos anos, a Escola formou vários alunos, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Dentro de seus
espaços formaram-se pessoas de bem que realizaram sonhos, os
seus próprios e os de seus pais. Em meados dos anos 2000 a Escola passou a ter somente o Ensino Médio.

Segundo relato histórico do Ginásio São José, a história do
Colégio Olavo, teria começado com a insistência das autoridades
Eclesiásticas na pessoa do Frei Mainolfo Ellers, vigário da paróquia
na época, das autoridades municipais e do povo concordiense que
viam com bons olhos a possibilidade da fundação de uma Escola
religiosa na região.

Então, atualmente o Olavo é uma das Escolas do Estado
de Santa Catarina que mais abriga alunos, em torno de 800. Têm
cursos profissionalizantes já inclusos com o Ensino Médio e que são
ofertados totalmente de graça, o que caracteriza um diferencial de
instituição, são os cursos de Técnico em Informática e em Administração, Ensino Médio Inovador e Magistério, onde os alunos podem
estudar no período matutino, vespertino e noturno.

No dia 12 de março de 1939, parte de Garibaldi - RS uma
caravana composta pelas irmãs/freiras e pela Madre Eloisia como
supervisora até Concórdia - SC. Durante toda a história da Escola
de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon.
A unidade Escolar, hoje, conta com um projeto político pedagógico discutido e elaborado no decorrer dos anos, com a participação de inúmeros segmentos da sociedade. É notável a participação do educandário na sociedade concordiense, tanto pela
importância educacional como pelo poder da adaptação e influência
que esta Escola exercia e ainda exerce sobre outros educandários e
até mesmo sobre outros setores, transformando-se em uma referência aos mais diferentes grupos sociais da região e do município de
Concórdia.

A Escola é um ótimo lugar para estudar, com alguns defeitos, mas isso é algo normal em qualquer instituição. Enfim, em 2019
completou 80 anos e só quem participa desta história sabe o quão
especial é este momento
Aluna Marlize Marli Burnier
Turma 201- Administração

Considerando a bela história da Escola, é preciso sempre
trabalhar em colaboração para seguir transformando a educação
para melhor e avançar no conhecimento. Por isso, o Olavo desenha um importante papel na sociedade, que é formar cidadãos
conscientes e preocupados com o futuro da sociedade onde se inserem.
Aluna Ivonete da S.A. Costa
Turma 401 -Magistério
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MINHA QUERIDA ESCOLA OLAVO

ESCOLA OLAVO: A TI MINHA HOMENAGEM!
Na Escola Olavo Cecco Rigon há grande prestígio histórico
e físico, pois é uma instituição responsável por formar indivíduos
com grande caráter e influência para a sociedade. Atualmente abriga cursos técnicos tais como Informática, Magistério, Administração
e o Ensino Médio Inovador, os quais fazem parte de uma pequena e
importante parte da Escola Olavo Cecco Rigon.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon completou 80 anos em 2019 e possui muitas histórias a serem
contatas. Nesse sentido, neste texto pontuo principalmente qual é
o estado no qual a Escola se encontra atualmente e quais suas virtudes. Dois tópicos interessantes a se explorar e de maneira a expor
uma visão da Escola que fez e continua a fazer parte da vida de
muitas pessoas.

Seu início se deu a partir da doação do terreno, que era
pertencente do senhor Olavo, para a Congregação de Madres vinda da França. A comunidade também ajudou muito na criação da
Escola com a doação de materiais, assim, então, se deu início ao
Colégio São José. Instituído que proporcionada um ensino para noviças, freiras e para outros alunos que faziam magistério. O Colégio
foi criado na década de trinta, já na década de oitenta se tornou
propriedade do Estado de Santa Catarina.

A Escola que hoje é central de educação estadual em
Concórdia (SC)l, também já foi local religioso onde atuava uma Escola de freiras, o antigo São José. Hoje possui uma média de 800
alunos e possui uma boa estrutura educacional, com um laboratório
de informática, biblioteca, dezenas de salas de aulas, secretarias e
espaços para a prática esportiva, além do pomar e refeitório. É um
polo excelente de educação, porém sofre estruturalmente com o
baixo auxílio do governo, contanto com infraestrutura danificada.
Isso, no entanto, não ocorre só pelo tempo ou falta de manutenção,
mas também pelos vândalos. Mas tais fatores são compensados
com professores capacitados. Nesta Escola de Ensino Médio se
encontram pessoas de todas as regiões catarinenses e de diversas etnias, na Escola também são fornecidos cursos técnicos como
Administração, Inovador, Informática, Magistério e o normal, esses
cursos (Administração, Inovador) ocorrem de modo integral, o que
marca um diferencial da Escola Olavo.

Atualmente a Escola lida com grandes falhas em sua estrutura, tais como a infiltração, rachaduras devido ao descaso de
parte de alunos e por ser antiga apresenta algumas falhas hidráulica
e elétrica. Contudo, como já citado, possui uma grande gama de
ensino, buscando fazer do indivíduo um melhor profissional, sendo
caracterizada por ser referência para as demais Escolas do município de Concórdia (SC).
É necessário que seja realizada uma reforma, tanto pela segurança quanto pelo bem-estar dos alunos, para proporcionar um
aprendizado ainda mais qualificado. Nas dependências da instituição há um espaço com plantio de árvores para o aprendizado, aula
ao ar livre, laboratório de química, biologia, artes, informática - possui grande extensão. Propicia aprendizado para mais 800 alunos e
com o tempo a Escola poderá mudar cada vez mais em ritmo de
ascensão, podendo ter cada vez mais melhorias tanto nos laboratórios como na biblioteca, no espaço esportivo. Os professores
são muito qualificados e estão sempre buscando por capacitações,
há também os tutores e mestres que são especializados na educação especial, proporcionando uma maior acessibilidade para pais
e professores que necessitarem. Com isso, a Escola Olavo possui
atenção e se preocupa com toda a comunidade.

Apesar das dificuldades e desafios que enfrenta, é uma Escola boa, que possibilita aprendizagem qualificada. Os alunos querem aprender e os professores estão sempre dispostos a compartilhar todo seu conhecimento. É uma instituição com uma gama de
diversidade, e por isso as pessoas são muito respeitosas. Trata-se
de um local com muita história, por onde passaram muitas pessoas.
Por vários motivos nós viemos para esta Escola, mas, acima de
tudo, por ainda acreditar em um Olavo melhor que permanecemos!
Aluno Samuel Yuri Pimentel
Turma 201 - Administração

Aluno Anderson Joci Balbinot Locatelli
Turma 201 - Administração
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FUNCIONÁRIOS

PROFESSORES

SALA DA MEMÓRIA

P

or que existem ladrilhos de diferentes cores nos corredores da
escola? O que são aquelas fornalhas? Qual dos dois prédios é
mais antigo? Existia água corrente na gruta? Por onde as freiras entravam? Estas e muitas outras perguntas aliadas a narrativas
de antigos funcionários, irmãs, professores e ex-alunos originaram
um conjunto de histórias e signos que nos motivaram a entrar de
cabeça em uma pesquisa que deu origem à Sala da Memória, em
15 de outubro de 2002.

muito intuitiva e baseada em nossas experiências – que incluíam uma rotina
intensa de anos circulando entre Escola, Biblioteca Pública Municipal, que
funcionava na antiga Câmara de Vereadores, Museu Municipal e Casa da
Cultura. Os questionamentos pautavam as rodas de conversa no recreio e nos
encontros ao longo dos dias com professores e funcionários que, por alguma
razão, acreditam naqueles dois adolescentes.
Desta forma, a Sala da Memória ia tornando-se realidade. Armários,
cadeira giratória modelo xerife, dicionário grego e latim, cama de ferro com
estrado de metal, enciclopédias, fotografias e documentos juntavam-se como
um livro de figurinhas, fundindo a “Escola das freiras”, o antigo São José, à
“nossa Escola”, o Olavo.

A curiosidade foi a mola propulsora. Os percursos exploratórios feitos pelo pátio com o objetivo de desvendar os mistérios
de todos os lugares “secretos” consistiam, do nosso modo, no resgate de informações, documentos, fotografias, quadros, móveis e
objetos que pudessem responder as perguntas feitas.

Hoje, em 2020, a Sala da Memória concretiza-se e preserva como
traço fundamental o envolvimento de estudantes articulados com professores,
direção Escolar e funcionários, dando continuidade à salvaguarda desse patrimônio. Novos significados poderão ser explorados a partir do contato da
comunidade com os bens históricos materiais e imateriais, consolidando esse
espaço como um lugar de encontro, trocas e vivências entre diferentes grupos
sociais; de reflexão e memória

Quase tudo o que era realizado pelos prédios e redondezas
tinha a ver com reunir, classificar, organizar e expor os fragmentos
da história da primeira instituição de educação formal de Concórdia, o Colégio São José, atual Escola de Educação Básica Professor
Olavo Cecco Rigon.

Ariel Luis Lazzarin e Raul Kussler
Ex-Alunos Idealizadores da Sala da Memória

Após a conquista de um espaço junto à diretoria, eram horas apreciando detalhes dos artefatos, analisando a forma de organização do acervo, o local, qual seria a forma para socializar as
memórias através da exposição desses fragmentos; tudo de forma
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O

s objetos desta Escola são fortes. Os objetos desta Escola
são fontes. Através deles transcendo da pura matéria ao
aspecto mais espiritual instrumentos musicais, uniformes
do mais profundo azul, camisetas que eles evocam. Quadros-negros, livros empilhados, velhas estantes, dos últimos anos, sapatos
e tênis, todos pendurados em minha memória. Desenhos esquecidos, tintas, pincéis, provas rasgadas no fundo de gavetas, todos
são vozes fixadas no espaço-tempo.

Cada marca deixada na estrutura do prédio demonstra a
contribuição de cada indivíduo na edificação educacional de vida
desta estrutura gélida que sustenta paredes espessas de concreto.
Ser professor na Escola Olavo desde os anos noventa é uma
gratificante trajetória de construção de valores e conhecimento e
desconstrução de paradigmas. Cada vez que adentrei seus portões
meu coração se encheu com o sentimento de pertencimento. Então,
se encheu também da necessidade de fazer o meu melhor, em cada
momento e para todo indivíduo que fizesse parte daquela estrutura,
desde a família até o educando, corpo docente, equipe administrativa e de organização da limpeza e segurança, pois uma estrutura
depende de cada pilar firmado em seu pertencimento, como parte
do todo e base para o todo.

FONTES

OLAVO, UMA ESCOLA EDIFICADA.

Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
completou oitenta anos de serviços prestados à comunidade. Milhares de estudantes e educadores fizeram parte dessa
obra.

Milhares de estudantes se formaram cidadãos e profissionais, todos, indistintamente, assistidos por uma Formação Integral,
com possibilidades inimagináveis de atuação e desenvolvimento
pleno para todas as funções e cantos do mundo.

Os objetos gritam nomes perdidos em amarelos cadernos
de chamada, quadros de formatura, velhos boletins. Gritam lições
de relevos, bacias e rios, fórmulas químicas, números, equações,
nomes de países, presidentes, gritam injustiças e o nome daqueles
que ousaram denunciar as injustiças. Gritam professores, artistas, a
morte e a vida.
Os alunos Arthur, Mariana, Cristine, Ana, Luís e tantos
outros não foram embora. Eles estão nas fibras do papel de nossos
cadernos, dormem nas moléculas comprimidas de nossas carteiras.
Penso que, na medida exata, ainda nesse tempo, o eco de suas
vozes se fará ouvir em pequenas porções de conhecimento real. Na
troca sincera entre nós professores e alunos. Nas ações precisas,
que transformam todo conhecimento em sabedoria.

A Escola Olavo, para mim, Odete do Olavo, é a minha
própria identidade, pois até o sobrenome muda, não consigo me ver
desconecta desta estrutura, faço parte desta obra que edifiquei enquanto estudante, professora e Assessora Pedagógica. O resultado
do trabalho realizado percebo no meu cotidiano, por onde passo,
nos olhares de cada estudante que encontro, independente do que
tenham optado por ser, pois, acima de tudo, sempre serão meus
pupilos.

Renata Fortes Gaertner
Professora - Artes

Odete Aparecida Machado da Silva
Professora - Inglês
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E

parte da vida, da evolução de cada um, de um conto de fadas diferente. Todos
fizeram parte da história do Colégio Olavo e da minha também.

UM CONTO DE FADAS

ra uma vez uma Escola... Assim começam os contos de fadas... E quem disse que em uma Escola não acontecem
histórias felizes! No Colégio Olavo, como é conhecido, ao longo de seus oitenta anos houve muitos finais felizes.

Quão gratificante é observar e perceber que durante cada ano que se
passou a estrutura física e familiar do Colégio Olavo esteve presente na vida e
na constituição cidadã de cerca de mil alunos com histórias, conhecimentos
e vidas diferentes. Que estas vidas se misturaram dentro de quatro paredes
das salas de aula, da biblioteca, da sala de vídeo, do refeitório, do pátio desta
Escola. Quantas famílias surgiram e se uniram nesses espaços.

Não sou de Concórdia, nasci numa cidadezinha próxima,
mas sempre ouvi comentários do Colégio Olavo. Muitas amigas se
deslocavam quilômetros de ônibus para estudar nessa Escola, faziam o Magistério. Os anos se passaram e me tornei professora, e
os exemplos dessa Escola continuaram presentes em minha vida.
Após alguns anos de efetivação na Rede Pública Estadual apareceu
a oportunidade de me direcionar para Concórdia e, não poderia ser
diferente, em 2002 me tornei professora de matemática na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon. Que desafio!
Quanto medo! Saí de uma escolinha pequena do interior de Ipumirim
e vim para esta enorme escola. Muitos alunos, muitos professores,
outra realidade, quase uma pequena cidade! Precisei reaprender,
me adaptar, me desafiar, pois a realidade era diferente, ativa.

A cada ano surgem novos alunos, novas aprendizagens, um novo plano de ensino a ser elaborado para atender as demandas ativas de renovação
e a constate transformação de jovens cada vez mais globalizados e sedentos
por novos conhecimentos, novas ideias, novas experiências, outras perspectivas. Se no final houve um “felizes para sempre” é difícil determinar, pois nada
tem fim, tudo é subjetivo. Aprendemos a cada ano letivo que sempre estamos
fazendo um novo começo e que a história não acaba no ponto final. O Colégio Olavo passou oitenta anos ajudando a construir essas histórias. Cada um
construiu e continua a construir a sua, com momentos felizes e momentos
nem tão felizes. Tudo faz parte do aprendizado e da vida.

Dezoito anos se passaram e muitas histórias e conhecimentos se somaram e se fundiram à minha vida. A cada ano que
se passou novos alunos ingressaram na Escola, enquanto outros
completavam o seu ciclo de três anos do Ensino Médio e seguiam
por novos caminhos. Alunos tímidos que hoje tem sucesso como
empresários, administradores, contadores, economistas... Alunos
determinados que atendem a comunidade como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros, fisioterapeutas, bombeiros,
carteiros. Alunos sonhadores que dão show em pinturas, músicas,
textos, com a voz, pelos palcos... Alunos vitoriosos que constituíram
suas famílias e com muito amor dão significado ao conviver em sociedade. Alunos sedentos por conhecimentos que hoje se tornaram
colegas de trabalhos nas mais diferentes Escolas e disciplinas, inclusive seguidores dos meus passos. Alunos lutadores que usam o
conhecimento adquirido para serem melhores em suas vidas profissionais, independentemente de onde atuam e o que fazem. Sem
esquecer dos exemplos e das histórias de vida dos que infelizmente
já fizeram a sua passagem e não convivem mais conosco. Tudo faz

A minha história nessa Escola é muito feliz. Aprendi a me desafiar, a
me aperfeiçoar a cada ano, tentei e continuo tentando ser melhor para meus
colegas e para meus alunos. Como em todos os contos de fadas, passei por
situações de adversidades, mas também com epílogos de triunfo. O “felizes
para sempre” esteve presente em cada abraço, em cada olhar, em cada aperto de mão, em cada “agora entendi, professora”, em cada obrigado de cada
aluno que passou pelas minhas aulas nessa Escola.
Quem disse que não há um conto de fadas?! Quem disse que os finais
não são felizes?! Só temos que olhar pelo viés do amor! Com o coração de
uma professora apaixonada pelo que faz e por sua Escola.
Keyla Sabadin Presotto
Professora - Física
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M

uitas vezes me pego pensando sobre os números que
fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? São tantos, notas de alunos, número de matrículas, telefone de
servidores, aniversários, datas e horários a serem cumpridos, e por
aí vai…

OLAVO, MINHA/NOSSA SEGUNDA CASA

O QUE A ESCOLA É OU REPRESENTA PARA VOCÊ? CONTRIBUIÇÕES DA
ESCOLA PARA A SOCIEDADE? O QUE ESPERA PARA O FUTURO DA ESCOLA

Q

uando saímos da Universidade o sonho maior é modificar
o mundo. Respeitando o curso de cada um, carregamos
a responsabilidade do juramento e o mundo nos espera –
ofegante e cheio de obstáculos.

Fazemos parte de uma estrutura chamada ESCOLA, a Escola Olavo, com quase mil alunos e aproximadamente 100 servidores,
que no ano de 2019 comemora 80 anos de EDUCAÇAO.
Diante disso reflitamos sobre nosso trabalho, por mais que
você faça, nunca é o suficiente? Fica algo sempre a fazer, fazer... em
muitos momentos nessa rotina agitada agimos como se fossemos
robotizados. Quando você se dá conta descobre que é apenas um
número.
Diante deste cenário você revê suas prioridades e vontades:
almeja uma Escola humanizada com professores/servidores que se
reinventem na busca de uma estrutura que construa uma educação
pautada na humanização, focada no ser. Que propicie o desenvolvimento humano.
Porque você e eu somos muito mais que um número...
Elizabete Teles
Secretária

Em 1989 desci de um ônibus com uma mala de roupas e
outra cheia de livros. La Salle, Frei Cipriano Chardon (como diretora),
Angelo Ary Biezeus e Colégio Estadual Olavo Cecco Rigon, 40 horas
efetiva em Língua Portuguesa e Literatura e: a última a escolher as
aulas (loucura total, perseguição, ciumeira, mil planejamentos, mas
uma surpresa boa: três turmas de 3º ano do Ensino Médio). Esse era
o maior sonho – Modernismo e Sintaxe - além de preparar os alunos
para a Redação no vestibular; (pensa numa pessoa feliz e assim
estou até hoje).
A Escola Olavo, como hoje é chamada, teve a incumbência
de me fazer gente. O orgulho em pertencer ao seu quadro de profissionais é algo que me incentiva, que preenche o meu currículo com
êxito.
Esta Escola passou por tudo: momentos dos quais sentimos bem ao lembrar e outros nem tanto. Como exemplo, a retirada do ensino fundamental 1, logo em seguida o fundamental 2, - a
retirada do curso Técnico em Eletricidade. Lógico que tudo isso foi
uma questão de ajustes da educação estadual, mas não ver nossa Escola cheia – monstruosamente cheia – nos deixou como se
perdêssemos um pedaço da gente.
Ficamos com o Ensino Médio forte, mas precisamos avançar – graças a Deus o magistério, curso maravilhoso e que tem uma
enorme história permaneceu. Depois vieram os cursos técnicos em
Administração e em Informática, além do Ensino Médio Inovador,
e, para que todos saibam, as promessas das grandes melhorias e
adaptações ainda não foram cumpridas, já se vão dez anos e seguimos esperando. A educação só tem a crescer, e nos prédios da
Escola estão pessoas de todos os jeitos, feições e culturas, que
são, contudo, as mais esperançosas e dispostas a tudo pela luta
incansável de melhores condições, os professores.
Esses sim fazem o Olavo, forte e se preciso for, brigamos
sempre pela presença no cenário estudantil de Concórdia.
Angela Maria Garcia Dezordi
Professora - Português
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR OLAVO CECCO RIGON: DUAS
EXPERIÊNCIAS E UMA CERTEZA

N

Potencializa-se o valor da educação como ferramenta capaz de compreender
os distintos contextos sociais e culturais nos quais estamos inseridos.

o dicionário da língua portuguesa a palavra pertencimento
significa “ação de pertencer” de “fazer parte de algo”. Por
isso escolhi essa palavra para começar esta escrita, porque
me sinto orgulhoso em fazer parte da história da “principal” escola
pública do município de Concórdia (SC). Este sentimento de pertencimento aflora em mim quando lembro, falo ou escrevo sobre a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon. Talvez isso
aconteça porque os primeiros “oito anos da minha vida” escolar se
desenvolveram nesse educandário, ou talvez, seja pelos vinte anos
de atuação como professor dessa Escola que me trazem o sentimento de pertença a esse espaço que, de algum modo, aproxima
culturas e histórias de tantas pessoas no oeste de Santa Catarina.

Nessa medida, quis o destino que alguns anos após a minha passagem como aluno deste educandário, eu voltasse para a Escola Olavo com a
nobre profissão de “professor”. Explicar a sensação de atuar como mediador
do conhecimento no local em que aprendi a valorizar os professores e aprendi
a vivenciar outros valores que me constituíram e me constituem como cidadão
é algo indescritível.
Mesmo com o passar dos anos surge, durante o meu trabalho, uma
lembrança, uma experiência, alguma situação ou ocorrido vivenciado por
meus alunos que me faz recordar aquilo que eu vivenciei estando no mesmo
estágio que hoje eles estão na educação. Isso faz com que eu me torne um
professor melhor a cada dia, aprendendo com meus alunos, lendo e relendo
obras, me aperfeiçoando profissionalmente, investindo na área da educação,
que para mim é a principal forma de emancipação humana, tanto no âmbito
cultural, social ou político.

Dessa forma, é importante enfatizar que a Escola Olavo
Cecco Rigon destaca-se no âmbito educacional por fatores que a
constituem, como: maior número de alunos matriculados a cada
ano, corpo docente de excelência, expressivos resultados em testes
educacionais, formação pedagógica e cidadã sustentada por propostas pedagógicas definidas pela coletividade, entre outros. São
esses fatores que possibilitaram e ainda favorecem a minha formação como cidadão e profissional da educação, algo que se fortalece a cada dia que convivo neste espaço Escolar. Assim, abordar
o orgulho que tenho em estar nesse educandário é uma forma de
agradecer a cada profissional educador que me orientou quando eu
era aluno, com os quais hoje compartilho conhecimentos e experiências como colegas de trabalho.

Por isso, ao comemorar “80 anos” da Escola de Educação Básica
Professor Olavo Cecco Rigon, me sinto parte dessa história, pois vivenciei
quase trinta anos de evolução estrutural e pedagógica deste educandário.
Assim, posso afirmar que as duas experiências que tenho vivenciado nessa Escola: “como aluno e como professor”, constituem a certeza de que a
minha caminhada, que começou como aluno, se fortalece e com ela advém
a responsabilidade de ser professor. Por isso, quero continuar construindo a
“história” do Olavo e contribuir para a formação educacional e humana dos(as)
meus(minhas) alunos(as).

Os oito anos de aprendizado que tive como aluno dessa
Escola, no final dos anos oitenta e início da década de noventa, são
hoje emanados de ótimas recordações. Minha experiência foi fundamental na minha formação cidadã e profissional, pois pude conviver
com colegas de diferentes culturas e professores de excelência.

Adilson Pastore
Professor - Espanhol
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O
OITO DÉCADAS E UMA ESCOLA

bjetivando colaborar com a centralidade do tema em
questão, busca-se palavras para representar o significado
que a instituição Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon trouxe, e ainda traz, aos cidadãos concordienses. É
preciso reconhecer que, por muitas décadas, em paralelo ao desenvolvimento do município, essa, sendo a maior Escola da microrregião
do alto Uruguai Catarinense, foi ganhando vida, vozes e produzindo
talentos. Nesse sentido, há oito décadas ela vem se constituindo e
se (re)configurando, para melhor atender às necessidades e às diversidades nos diferentes “tempos” do processo educativo.

Deste modo, em virtude da proposta pedagógica da Escola, bem
como sob o comprometimento dos(as) profissionais com a rede pública estadual de ensino e com as famílias do município de Concórdia, foi-se ampliando
ações educativas na instituição. O intuito é de atender as necessidades, não
só do mercado de trabalho, mas, principalmente, dos anseios dos(as) jovens,
uma vez que na oferta gratuita da educação, a Escola oferece o ingresso na
última etapa da Educação Básica, sendo essa, o Ensino Médio e Educação
Profissional.
Neste sentido, e por ser uma instituição pública de referência no município, traz em sua proposta pedagógica a finalidade de “produzir o conhecimento significativo de forma coletiva, em consonância aos componentes
curriculares e suas tecnologias, articulados às vivências históricas e valores”
(PPP, 2019, p. 05) dos(as) estudantes, oferecendo e possibilitando aos(as)
mesmos(as), condições de produção de novos conhecimentos, a partir dos já
construídos ao longo da história da humanidade.

A despeito disso, foi em 12 de março de 1939 que a instituição começa “escrever” sua história. Vale lembrar que a funcionalidade do ensino até 1953 estava centrado nos regulamentos do
município de Concórdia. Em 1969, com o Decreto nº 8414, estadualizou-se o Colégio Normal São José, obtendo-se a regulamentação curricular e funcional na rede pública estadual catarinense. Dois
anos depois, em 1971, a Escola já atendendo o ensino secundário,
passou a denominar-se Escola Básica São José.

Desta maneira, a Escola foi ganhando e ampliando a credibilidade
frente à comunidade Escolar, bem como frente ao município. Embora paradigmas e utopias a acompanhem, os profissionais que sempre abarcou e ainda
abarca, procuram, em suas práticas, ações e atitudes para superar as problemáticas sociais, trazendo o contexto e as vivencias dos(as) jovens como
ponto de partida para o desenvolvimento pessoal e, principalmente, do pensamento crítico e reflexivo frente aos paradigmas que os cercam.

Em 1983, após autorizações e regulamentos, autorizou-se o
funcionamento do “Ensino do 2º Grau”, com Habilitação Básica em
Eletricidade, passando a denominar-se “Colégio Estadual Professor
Olavo Cecco Rigon. Em 1984, unificou-se o Colégio Estadual Professor Olavo Cecco Rigon e a Escola Básica São José” (PPP, 2019,
p. 11).

Assim, os profissionais que hoje integram a instituição de ensino Olavo, em respostas as responsabilidades educativas e sociais, procuram investir
em suas formações iniciais e continuadas, para, “mais facilmente”, se engajar
nos projetos pedagógicos da Escola e alcançar, mais significativamente, a
construção da síntese entre a cultura formal (conhecimentos sistematizados)
e a cultura experienciada pelos(as) jovens.

Desse modo, desde o final da década de 30, o antigo “Ginásio Municipal São José”, denominado hoje, “Escola de Educação
Básica Professor Olavo Cecco Rigon”, vem impactando positivamente na formação e na transformação da vida dos(as) jovens
concordienses. Impactos esses, relacionados não só à ciência da
educação e ao processo de ensino e aprendizagem, mas às vivências sociais, culturais, emocionais, afetivas e, principalmente, intelectuais e cognitivas.

Portanto, o ensino desta unidade Escolar, desde as décadas passadas, está pautado na educação emancipatória que se preocupa em transformar os(as) jovens em agentes potencializadores de mudança, tanto no campo pessoal, como profissional. Assim, transitar pelo contexto desta realidade
educativa, que possui vários mundos, várias faces, várias linguagens, entre
outros, é fazer cultura. Tanto os(as) ensinantes como os(as) ensinados(as),
sempre serão aprendizes.

Nesse “movimento”, a Escola veio firmando identidades, intencionalidades e finalidades educativas que perpassaram, e ainda
perpassam, desde o currículo aos cursos de formação. Há 80 anos
a Escola se responsabiliza por reduzir a distância entre as ciências
complexas e a cultura cotidiana dos(as) jovens concordienses. Junto a isso, abarca o compromisso de ajudá-los(as) a serem sujeitos
pensantes, capazes de (re)construir, sistematizar e produzir “outra
realidade” a partir do contexto em que vivem.

REFERÊNCIA
PPP – Projeto Político Pedagógico. Escola de Educação Básica Professor Olavo CeccoRigon,
Concórdia/SC, 2019.

Silmara Savoldi Pastore
Administradora Escolar
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A

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO

tivos.

de maior sucesso de cada aluno que por ela passa. Diz-se aqui de
tal fato como desafio, por ser uma grande responsabilidade e como
potencial, visto que o grande número de alunos e suas vivências,
somados à formação acadêmica e profissionalismo dos docentes,
gera possiblidades ímpares de riqueza. Riqueza de interações,
trocas, construam de conhecimentos e aprendizados. Tudo isso é
muito grandioso para que os alunos que dessa Escola saem, após
um curto período ou durante longo percurso de sua formação, estejam mais bem preparados do que quando chegaram, para tenham possibilidade de realizar suas escolhas, seus “itinerários” com
consciência e responsabilidade.

educação é um caminho que não nos priva dos demais itinerários, ao contrário: ela amplia os horizontes e nos faz ir
sempre mais longe, agregando valores individuais e cole-

Essa área tão importante não é simplesmente um dom,
como muitos a enxergam, principalmente quando se desempenha a
função de docente. Ela é trajetória que se constrói constantemente,
com muito estudo, dedicação, responsabilidade, aprendizado e
humanidade, para que se atinja a grande missão: contribuir com o
desenvolvimento social de uma comunidade.

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon
de hoje não é a mesma de ontem, nem será a mesma de amanhã.
No entanto, ao longo de seus 80 anos de história, ela é flexível para
ser construída, tal como um mosaico, pelos que passaram, pelos
que estão e pelos que virão. É uma Escola aberta à diversidade de
sujeitos e pensamentos. Uma grande instituição acolhedora de vidas e sonhos da qual tenho muito orgulho em ser peça constitutiva!

A Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon foi e é um dos lugares em que tive o privilégio de “estacionar”
por um tempo – porque tudo nessa vida é passageiro - apreciar a
“paisagem” com a autorização de modificá-la, enriquecendo minha experiência como pessoa, como profissional e ao mesmo tempo
conhecendo, interagindo e certamente causando impacto na vida
de outras pessoas, principalmente nas trajetórias de vida de tantos
alunos, que como a minha, singulares.

Marjorie Tessie Sozo
Professora - Filosofia

T
odos os momentos são decisivos para os próximos que
virão na vida de cada um de nós docentes. A questão é que só
se pode avaliar alguns desses momentos como mais decisivos que
outros depois, ou seja, olhando para trás. Dependendo da estrada
que escolhemos nas tantas “encruzilhadas” que surgem ao longo
de nossa caminhada, teremos acesso a diferentes itinerários, outras
paisagens, quem sabe nunca antes imaginadas pelo viajante sem
rumo.
É aí que reside o desafio e também potencial especial da
Escola Olavo: mostrar possibilidades, estimular a imaginação, o autoconhecimento, ajudar na preparação para a escolha do itinerário
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ESCOLA OLAVO CECCO RIGON E SEUS 80 ANOS

A

Afinal, é preciso oferecer estruturas de mobilidade e de segurança
para bem receber e atender seus estudantes.

Escola São José foi fundada em 12 de março de 1939. Atualmente, denomina-se Escola de Educação Básica Professor
Olavo CeccoRigon e está localizada no centro da cidade de
Concórdia. A escola foi pensada e construída a partir da necessidade deatenderà demanda de escolaridade para a crescente população concordiense da época. Naquele tempo, representantes da
sociedade local se articularam e construíram uma bela escola e de
vanguarda,sob o ponto de vista estético, físico e arquitetônico.

Se, no passado, algumas pessoas empenharam-se e trabalharam
intensamente para a viabilização e construção da Escola São José, agora,
quem são ou serão os que irão articular e liderar o processo de reforma e qualificação da referida escola? Deseja-se a continuidade de uma escola pública,
gratuita e de qualidade para atender de forma qualificada à sociedade local e
regional.

A escola completou 80 anos numa terça-feira dia 12 de
março de 2019. A mesma faz parte da história da educação e do
patrimônio histórico e cultural de Concórdia; é uma referência na
educação básica local, regional e estadual.

Para isso, assim como feito no passado, conclama-se a todos a empenharem-se na perspectiva de se articular e exigir que o Estado invista na
qualificação física da Escola Olavo, para que continue atendendo um dos
bens mais preciosos da nossa sociedade: os jovens! Afinal, a Escola Olavo,além de ser um dos espaços privilegiados de localização, é, também, um dos
locais distintos para a formação humana, cultural, sociabilidade, produção de
conhecimentos e de convivência.

Historicamente, a escola contribuiu, e contribui significativamente no processo de formação técnico, científico e humano e,
consequentemente, com o desenvolvimento regional.

Por estas e outras razões, aplausos para a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon!

Atualmente, o educandário conta com 942 estudantes, distribuídos nos três turnos e com aproximadamente 80 servidores. A
escola oferta cursos de Ensino Médio, Ensino Médio Inovador, Curso de Administração e de Informática. Além disso, possui o histórico
e reconhecido Curso de Magistério.

Prof. Dr. Jairo Marchesan
Professor - Geografia

Nestes 80 anos, a escola teve poucos e insignificantes investimentos em reformas de manutenção e conservação da estrutura física.Infelizmente, nas últimas décadas, a edificação tem apresentado problemas elétricos, hidráulicos, mobilidade, infiltração e
outros. Por isso, necessita urgentemente de amplas reformas físicas
e estruturais.
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PATRIMÔNIO ARBÓREO
PAISAGÍSTICO (BOSQUES)
DA E.E.B. PROF. OLAVO
CECCO RIGON

O

lavo, sua inauguração se deu no ano de 1939, pela
congregação das irmãs de São José fundando o Colégio
São José. A escola passou a se Escola de Educação Básica
Professor Olavo Cecco Rigon a partir do ano de 1963.

PARA TI

“Professor Olavo” foi jornalista, comentarista de rádio e escritor onde publicou seus comentários em obras divididas por anos,
alguns exemplares encontram-se disponíveis na Biblioteca Rui Barbosa da escola que leva seu nome.
Convidada pelo professor Dr. Jairo Marchesan para escrever sobre a escola e sua representatividade em minha vida pensei:
como escrever sobre a escola Olavo? Escrever sobre a maior escola estadual localizada no município de Concórdia, que traz tanta
história e aprendizado desde sua origem, tendo em vista que atende
e atendeu de uma ou de outra forma quase que toda comunidade
concordiense.
Partindo desse questionamento percebi que falar do da
Escola Olavo para mim tem que ser em forma de poesia, pois, do
contrário, não conseguiria transpor a riqueza das muitas identidades¹ e da singular² diversidade que constituem a escola como um
todo.
Das forças contrarias surgiu,
Firme e convicto, que ousa que busca,
Gigante critica e bate,
Transforma, evolui não se detém se refaz.
No refazer-se aprende, produz, inventa, cria e recria;
No recriar descobre, simplifica, complica, multiplica e parte.
Sou parte do presente, somos histórias e mitos;
Dos mitos, verdades e referências de lutas, de construção;
Construção de saber, trocas, viveres e experiências;
Experimentos únicos e coletivos do EU.
Professora
Lia Mara V. Mior
Professora e Bibliotecária

1- O sujeito com ser único
2- A Escola Olavo
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A

s árvores fazem parte da vida e da história da sociedade humana. As
árvores oferecem sombra, frutos, flores, conforto térmico, reduzem a
velocidade dos ventos, amenizam a temperatura e qualificam sobremaneira o microclima e o ambiente de um determinado local. Ainda: onde
há árvores, promove-se a reprodução de espécies animais, especialmente de
aves. Afinal, a fauna encontra na flora alimentos, abrigo, segurança e espaços
de reprodução. Da mesma forma, algumas espécies vegetais somente se reproduzem pela ação dos animais, dentre eles, as aves.
Nesta perspectiva, a partir da década de 1990 por iniciativa do Professor Neri Antônio Zanferari propôs a construção de um bosque na Escola
de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, localizada no centro da
cidade de Concórdia (SC). A referida Escola integra a história do município e
está entre as maiores do Estado de Santa Catarina.

Figura 01. Autor, 2019.

Na época, a Escola disponibilizava de vários espaços físicos ociosos.
Um deles, e o maior, de aproximadamente 1.500m². Diante disso, a proposta
da construção do bosque foi aprovada. Na sequência, o referido Professor
planejou e executou a construção do bosque com a participação e protagonismo dos Estudantes que ajudaram a cavar os buracos no solo, inserir adubo, plantar e regar as árvores até o processo do primeiro estágio de desenvolvimento. A opção foi por espécies que compõe o domínio do bioma da
Mata Atlântica, especialmente dos sub-biomas ou ecossistemas: a Floresta
Ombrófila Mista (FOM) e a Floresta Estacional Decidual (FED) ou Floresta Rio
Uruguai (FRU). (Figura 01)
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Na sequência, o Professor Jair José Guidorsi (in memoriam) confeccionou placas e escreveu manualmente o nome científico e popular de cada
árvore que compõe o referido bosque. Assim, cada árvore do bosque está
identificada.
Recentemente, no ano de 2010 o Professor Neri Antônio Zanferari recuperou mais um espaço ocioso da Escola e construiu um novo bosque. Este,
denominado de “Espaço biodinâmico”, foi atribuído o nome de José Antônio
Lutzenberger (1926 - 2002), considerado um dos maiores ambientalistas brasileiros contemporâneos. A denominação ao bosque – Espaço biodinâmico
- se dá pelas múltiplas possibilidades de uso, sejam pedagógicos, de lazer ou
outros. (Figura 02).

No decorrer das atividades pedagógicas do ano escolar, alguns Professores levam seus alunos nos bosques da Escola para ministrar aulas. Isto
se constitui numa das práticas pedagógicas inovadoras e diferenciadas. Além
disso, em tais aulas, podem ser discutidos e estudados os temas transversais,
como, por exemplo, a Educação Ambiental formal e informal de acordo com o
preconizado na Lei Federal Nº. 9.795 de 27.04.1999. (Figura 03).

Figura 02. Autor, 2019.

Os bosques na Escola constituem-se em espaços importantes e interessantes, inclusive para ser utilizado pedagogicamente. Afinal, é preciso
considerar, também, que a maioria dos estudantes residem em áreas urbanas. Neste sentido, estabelecer contatos com o ambiente físico natural é de
extrema importância ambiental, social e psíquica. Além disso, os Professores
ao utilizarem os bosques sob o ponto de vista pedagógico, podem resgatar
a história da composição vegetal que cobria a região Oeste Catarinense até
início do século passado; reconhecer o processo de interação entre fauna e
flora e os demais elementos componentes do ambiente natural; investigar as
causas e consequências da devastação de tais bioma; discutir a história da
formação vegetal regional, os ciclos econômicos; os processos de ocupação, colonização e transformação do espaço geográfico; os remanescentes
dos biomas; iniciativas de preservação; criação de Parques e Unidades de
Conservação; a Legislação Ambiental, usos dos vegetais para confecção de
instrumentos de trabalho, lazer e utensílios domésticos, dentre outros.
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Nesta perspectiva, os estudos no bosque podem possibilitar e estimular o aprofundamento da interdisciplinaridade científica, promover o estudo
da história, da política, da economia e suas relações com as questões ambientais regionais.
Embora não seja possível mensurar ou quantificar tecnicamente os
avanços de tais ações pedagógicas possibilitaram e possibilitam, acredita-se
que as mesmas contribuíram e contribuem significativamente para elevar o
conhecimento científico e produzir a constituição de novas consciências ambiental nos Estudantes. Neste sentido, contribuiu, também, para politização
das atuais questões ambientais, estimula os Estudantes a conhecer, plantar
e preservar espécies vegetais nativas na área da escola e fora dela, dentre
outras iniciativas. Essa, é mais uma das maneiras para possibilitar e estimular
os Estudantes a conhecer, pensar, reconhecer e se empoderarem de conhecimentos científicos.
A ação pedagógica colabora, também para que os estudantes conheçam e reconheçam a diversidade de espécies vegetais nativas existentes na
Escola, as quais contribuem positivamente para a melhoria do conforto ambiental, dentre outros.
Portanto, os bosques da Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon constituem-se em um dos maiores patrimônios botânicos dentre
as Escolas Estaduais do Estado de Santa Catarina. Percebe-se nestes bosques a crescente e intensa interação entre a fauna e flora.
Este Artigo é, também, uma homenagem em vida ao Professor e Biólogo e Ambientalista Neri Antônio Zanferari idealizador dos bosques na Escola.
É, também, um tributo e uma homenagem póstuma ao Professor de Biologia
Jair José Guidorsi que atuou na Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon. Aplausos para essa gente que fez e faz história, educação e
ações ambientais!

Figura 03. Autor, 2019.

Prof. Dr. JAIRO MARCHESAN.
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Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon: passado, presente e futuro. (1)

A

Escola São José foi fundada em 12 de março de 1939. Atualmente,
denomina-se Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco
Rigon.A Escola foi pensada e construída a partir da necessidade de
atender à demanda de escolaridade para a crescente população concordiense da época.
Naquele tempo, representantes de diferentes setores da sociedade
local se articularam e construíram uma arrojada obra, localizada no centro da
cidade e bela sob o ponto de vista estético, físico e arquitetônico.
No próximo ano, a Escola completará 80 anos. Ela faz parte da história
viva e do patrimônio histórico e cultural do município de Concórdia (SC), e se
mantém como referência na educação básica local, regional e estadual.
Ao longo de sua história, a Escola contribuiu e contribui significativamente no processo de formação técnico científico e humano e, consequentemente, com o desenvolvimento regional.
Atualmente, a Escola conta com aproximadamente novecentos
estudantes, distribuídos nos três turnos e com quase 80 servidores. A Escola
oferta Cursos de Ensino Médio, Ensino Médio Inovador, Curso de Administração e Informática. Além disso, possui o histórico e reconhecido pedagogicamente – o Curso de Magistério, formando futuros Educadores.

66

Assim como eu, imagino que seja da maioria da população concordiense, regional e estadual o desejo de uma escola pública com estrutura física adequada e segura para bem receber e atender aos que nela vêm estudar.
Nestes 79 anos, a Escola passou por poucas transformações físicas,
dentre elas a construção de uma nova entrada ou pórtico de acesso, pequenas reformas, reparos e nada mais!
Infelizmente, nas últimas décadas, a Escola tem apresentado problemas elétricos, hidráulicos, mobilidade, infiltração e outros. Por isso, padece e
necessita urgentemente de amplas reformas físicas e estruturais.
No passado, algumas pessoas com o apoio da sociedade, empenharam- se e trabalharam intensamente para a viabilização e construção da
Escola São José. Passados quase 80 anos, quem são ou serão aquelesque
irão articular e liderar o processo de reforma da referida Escola? Imagino,
que o desejo da comunidade é que a Escola Olavo continue pública, gratuita
e de qualidade para atender de forma qualificada à sociedade local e regional.
Para isso, assim como fizeram no passado, conclamo à sociedade
concordiense e regional a empenhar-se na perspectiva de se articular e exigir
que o Estado pense, invista na reforma e qualifique a Escola Olavo, para que
continue atendendo nossos adolescentes e jovens estudantes. Afinal, a Escola Olavo é um dos espaços culturais, de trabalho, sociabilidade, produção de
conhecimentos, convivência e sapiência.

Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon: passado, presente e futuro. (2)

Votos de vida longa à Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon!
Que assim seja!

C

onforme já anunciado em artigo publicado neste Jornal, no passado,
a sociedade concordiense organizada, pensou, articulou-se, mobilizou-se e construída bela e pujante Escola, primeiramente denominada
Escola São José, e, mais tarde, Escola de Educação Básica Olavo CeccoRigon. No entanto, com o tempo, praticamente oitenta anos depois, a Escola
carece de melhorias físicas, principalmente.

Prof. Dr. JAIRO MARCHESAN.

Artigo publicado no jornal O Jornal em 22 de Setembro de 2018.
Artigo publicado no jornal Folha Sete em 09 de março de 2019.

No decorrer do seu tempo, a Escola produziu e difundiu conhecimento. Além disso, qualificou e formou técnica e humanamente,a população local
e regional que nela estudou.
Qual o significado ou representação de uma Escola para a Comunidade Concordiense e regional?
Quais os ganhos políticos, econômicos e principalmente culturais que
historicamente a Escola Olavo gerou?
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Quantas oportunidades de trabalho, profissionalização, renda e
desenvolvimento regional a Escola gerou ou promoveu?
Considerandoa atual condição física da Escola, o que representa e/ou
impacta não investir em uma Escola de referência para a Comunidade local e
regional?

Escola de Educaçao Basica Professor Olavo
Cecco Rigon: passado, presente e futuro. (3)

Qual a responsabilidade da sociedade local, principalmente dassuas
organizações de classe de se articular, mobilizar na perspectiva de melhoria
dessa Escola?

P

E agora, quase oitenta anos, quem é que vai liderar o processo de
articulação, mobilização para reformar e qualificar a Escola? De onde vem ou
virá essa força?

ara melhor conhecer a Escola de Educação Básica Professor Olavo
Cecco Rigon, que no ano de 2018 comemora 80 anos, é importante
considerar e contextualizar os aspectos históricos, políticos, sociais e
econômicos do tempo - década de 1930, na qual foi construída a primeira
Escola. O município de Concórdia (SC) emancipou-se de Joaçaba no ano de
1934, e, desde então, se constituiu em referência social, política e econômica
regional. Segundo a história escrita e oral, lideranças comunitárias daquela
época preocuparam-se com a educação formal. Para isso, com o apoio e
trabalho da comunidade construíram a primeira escola em madeira, a qual
possuía três pavimentos. A obra foi concebida pelo engenheiro licenciado
(prático) Senhor Leônidas Fávero e localizava-se entre a esquina das Ruas
Lauro Müller com a Rua Atalípio Magarinos.

Qual o compromisso sócio histórico das organizações de classe e da
própria sociedade com a Escola? Mais: tais organizações estão preocupadas
com a Educação Pública e de qualidade? Nesta direção, quais as preocupações do setor ou da iniciativa privada ou entidades empresarias em qualificar a Educação e a futura mão de obra que as mesmas tanto almejam? Há
interesses? Está na agenda ou na pauta política de nossos representantes?
Queremos melhorar e elevar os níveis educacionais, culturais e a qualidade de
vida regional? Afinal: investir na estrutura e melhoria das Escolas é prioridade
para a sociedade em geral, lideranças de classe e governantes?
Imagina-se que todo governo que tem responsabilidade e compromisso com o bom uso do dinheiro públicotem planejamento a curto, médio e
longo prazos. Qual ou quais os compromissos e perspectivas do Estado em
relação à Educação Pública e, especialmente, com uma das maiores Escolas
do Estado?

Para a operacionalização da escola, a alternativa foi pela educação
confessional, ou seja, conduzida por congregações religiosas. Neste sentido, as Irmãs de São José,que pertenciam à Congregação religiosa de origem
francesa, com sede no município de Garibaldi (RS), foram trazidas a Concórdia para coordenar a educação na antiga Escola São José.

São alguns questionamentos e algumas perguntas que se apresentam, registra-se e, quiçá, podem ser respondidas. O debate está aberto!

A área do terreno da Escola São José era de aproximadamente três
hectares. Isso representa a Quadra que compõe partes das ruas Leonel Mósele, João B.Cegala (Rua do Ginásio de Esportes Ivo Silveira (Silveirão), Sete
de setembro, AtalípioMagarinos (da Unimed até a esquina com a Rua Lauro
Müller).

Prof. Dr. JAIRO MARCHESAN.

Mais tarde, já na década de 1940, com a crescente população local,
houve a necessidade de construir um prédio maior. Este, situado à esquerda
da entrada da atual Escola Olavo C. Rigon;possui características arquitetônicas europeias, foi projetado e construído com alguns atributos sustentáveis
sob o ponto de vista ambiental, dentre eles, a captação da água da chuva,
boa ventilação e insolação. Ainda: o prédio possuía dispositivos técnicos (canalização térrea) para o sistema de calefação. Ou seja, tal dispositivo previa
aquecimento do piso (chão) da Escola, para uso nos períodos mais frios do
ano e funcionava via caldeira, através da queima de óleo diesel. Esse processo qualificava o a temperatura, além de evitar infiltrações e umidade no chão,
bem como nas paredes.

Artigo publicado no jornal O Jornal em 20 de Outubro de 2018.
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DEPOIMENTO

Além disso, as paredes internas, todas de alvenaria, possuem em média 30 centímetros de espessura, com tijolos de barro maciço. A altura das
salas de aula e dos corredores do chão até o teto é de aproximadamente 4
metros. Isso influencia na acústica, ventilação, conforto térmico, segurança e
bem-estar humano.
As estruturas ou a base do prédio está assentada sobre rochas talhadas de basalto, colocadas e soldadas com barro. Os tijolos, também de barro,
porém, soldados com cimento e areia, foram utilizados a partir da base. A
areia para a construção da Escola foi proveniente das margens do rio Uruguai.
Ressalta-se que a obra foi construída pela comunidade.
As salas de aula das duas extremidades e dos três pisos do prédio
são maiores. Isto, justifica-se, pois foram construídas para abrigar os laboratórios da Escola e as salas temáticas.
No entanto, devido às reformas ao longo do tempo, principalmente na
década de 1990 e 2000, partes da escola (janelas, pisos, banheiros, ...) foram
alteradas e descaracterizadas parcialmente, sob o ponto de vista estético e
arquitetônico.
Na referida Escola já se estudou línguas como o latim, grego, francês,
inglês e outras. Além disso, a Escola São José ofereceu cursos técnicos de
padeiro, costura, marcenaria, datilografia, música, torneiro mecânico, eletricidade e outros.
Assim, a história da Escola Olavo é paralela à de Concórdia. Por estas
e outras razões, propõe-se a necessidade de preservar a história, a cultura e
os aspectos físicos estruturais desta bela obra que pertence ao povo do município de Concórdia.Por isso, qual a possibilidade de patrimonializar ou tombar esta obra como patrimônio histórico cultural com o objetivo de proteger a
edificação que marca a história e características arquitetônicas do município?
Que tal? Afinal, um prédio construído na década de 1940, com sistema de
captação de água da chuva, calefação, boa ventilação, insolação e acústica,
certamente marca a história, a cultura e a arquitetura do município!
Prof. Dr. JAIRO MARCHESAN.

Artigo publicado no jornal O Jornal em 17 de Novembro de 2018.
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S

francês, do que muito nos orgulhávamos. Ao chegar à Escola de manhã, tínhamos que cumprimentar a professora em francês: Bonjour ma Mère para a
Madre e Bonjour ma Soeur para a professora. Ainda hoje sei os cantos que
nos ensinaram e sei rezar em francês. Esse ensino extracurricular muito me
ajudou nos meus estudos posteriores, quando fiz do francês, que no Ginásio
era uma das línguas que faziam parte do currículo, uma maneira de alavancar
minhas notas e manter uma boa média, quando claudicava em outras matérias. Devo isso ao Colégio São José e ainda hoje aproveito muito ao ser fluente
na leitura em francês, não o sendo na fala, por falta de treino.

into-me na obrigação de voltar aos primórdios de Concórdia, mais precisamente ao ano de 1945, quando nos mudamos do Rio Grande do
Sul, para esta promissora cidade, para contar o que aqui encontramos
em termos de educação.
Vim ainda bebê, pois tinha apenas dois anos e meio e minha irmã,
fazendo oito anos naquele dia e naturalmente já em idade Escolar, pois havia
iniciado as séries primárias ainda na sua terra natal. Aqui chegando, nossos
pais já procuraram Escola para ela e a matricularam no Colégio São José que
era uma Escola primária particular, conduzida pela Congregação das Irmãs de
São José de Chamberry. Era uma congregação católica, de origem francesa.

A
s Irmãs professoras da época eram: a Irmã Bertila, que me alfabetizou e acompanhou a turma ao segundo ano. No terceiro ano, tivemos a Irmã
Isaura que era muito nervosa e enérgica e de quem levei uma surra de chinelo,
merecida naturalmente, diante de toda a classe. No quarto ano, nossa professora foi a Irmã Francisca, da qual nós todos gostávamos muito pois era enérgica, mas também extrovertida. A Madre Diretora, primeiramente foi a Madre
Helena, depois Madre Aloísia e por último Madre Jeanne Aimée.
Estudei no Colégio São José somente até o quarto ano, pois voltei ao Rio
Grande do Sul para continuar meus estudos porque em Concórdia não havia
ainda o Ginásio e havia sim o quinto ano, o qual eu pulei, entrando diretamente
no ginásio, mediante um exame de suficiência.

Assim que eu completei quatro anos, meus pais também me matricularam no Jardim da Infância desta Escola.
É preciso dizer que as Irmãs mantinham no Colégio um Juvenato e um
Internato também. Juvenato para as moças que tinham interesse em tornar-se
irmãs e o Internato para moças do interior que queriam estudar e precisavam
lugar para morar. Assim sendo, no Colégio São José, havia o Externato, Juvenato, Internato e depois de um tempo, também o Semi Internato, onde os pais
da cidade deixavam suas crianças quando precisavam trabalhar ou viajar.

Quando foi autorizado o Ginásio para Concórdia, as Irmãs iniciaram
a construção dos prédios de alvenaria, que quando concluídos os venderam
ao Governo do Estado de Santa Catarina, dando assim origem ao COLÉGIO
OLAVO CECCO RIGON.

Como o papai e a mamãe trabalhavam; mamãe tinha aos seus cuidados a Loja Biezus e o papai a Agência Chevrolet, necessitando viajar
constantemente para São Paulo para abastecer a Loja e trazer os veículos
para a Agência, durante suas viagens que eram longas, pois iam de trem,
que levava em torno de setenta e duas horas para chegar em São Paulo e
voltavam de caminhão que demorava outro tanto, eu fui interna no Colégio,
pois era a forma mais segura de deixar uma criança. Eu ficava com as Irmãs
durante as viagens e gostava muito.

Pessoas muito importantes em nosso país estudaram no Olavo, como
Marco Antonio Kraemer, que foi porta voz da Presidência da República; Junior
Furlan, grande e destacado comerciante importador em São Paulo; Luiz Fernando Furlan, ministro da Indústria e Comércio do Governo Lula.

Estudaram nesta Escola pessoas muito importantes em nosso país,
como Marcos Antonio Kraemer, que foi porta voz da Presidência da República; Junior Furlan, grande e destacado comerciante importador de São Paulo;
Luiz Fernando Furlan, Ministro de Estado da Indústria e Comércio do Governo
Lula.

Concórdia (SC), 29 de junho de 2020.
Jurema Biezus Kunze

Como a congregação era de origem francesa, nós tínhamos aula de
francês desde o Jardim e em datas especiais fazíamos apresentações em
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