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A primeira escola do Distrito de Içara funcionava em duas casas de madeira, no 

centro da cidade e possuía três turmas. Em virtude do aumento do número de alunos, em 

14 de novembro de 1946, o então interventor federal de Santa Catarina, Udo Deeke 

(08/02/1946 a 26/03/1947), atendendo ao pedido dos moradores, assinou o documento 

criando o Grupo Escolar Antônio João, da Vila de Içara, através do Decreto nº 3.656 de 

14/11/46. (HISTÓRICO..., 14/11/2008. p. 01) 

Figura 1: Á esquerda, casas de madeira onde funcionava a escola, na rua Cel. Marcos Rovaris (1940)  

 

Fonte:  Acervo: E.E.B. Profª Salete Scotti dos Santos. Cópia digitalizada CEMESSC. 

 

Segundo Fernandes (1998), a primeira escola funcionou na rua Coronel Marcos 

Rovaris, esquina com a rua Duque de Caxias, e a segunda escola funcionou na rua Duque 

de Caxias, em frente ao atual prédio da escola, sendo as primeiras professoras, Iria Margot 

Mazzuco e Simoni Pereira Miliolli.  

Segundo o histórico da escola, o Deputado Federal Joaquim Ramos foi ao Rio de 

Janeiro, antiga Capital Federal, com o objetivo de conseguir verba complementar para 

construir a moradia de diretores, junto ao prédio da escola. Para que isso ocorresse era 
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necessário ter um terreno escriturado. Então os senhores Jorge de Luca e Procópio Lima 

saíram pela comunidade pedindo a colaboração de todos para a compra do terreno. Com a 

contribuição de muitos  moradores,  então o terreno foi comprado do Sr. Antônio Nichele, 

que era morador de Urussanga.  

Em 1950, o prefeito de Criciúma Addo Caldas Faraco enviou ao Sr. José Cardoso, 

intendente Distrital de Içara, a ordem de serviço que deu início a construção do prédio da 

escola. Em 1952, a escola ainda funcionava em duas salas de madeira.  

Irma Gerda Becke Machado, chegando à instituição foi nomeada diretora através 

de concurso. A então diretora enviou uma correspondência à Secretaria de Educação, 

solicitando os móveis e pedindo autorização para ocupar o novo prédio. No ano de 1956 a 

escola mudou-se para o prédio, onde funciona até os dias atuais. (HISTÓRICO..., 2008).  

Em 1959, começou a funcionar o Curso Normal Regional
1
 “Cardeal Dom Jaime 

Barros Câmara”, anexo ao Grupo Escolar Antônio João. Para que o Curso Normal 

Regional fosse transformado em Ginásio Normal, era pré-requisito exigido por Lei que as 

professoras tivessem o Curso de Aperfeiçoamento para professores de Ginásios Normais. 

Assim, em 1963, com o apoio do Sr. Jorge Elias de Luca, as professoras Dalva Maria De 

Luca Dias, Icelda De Luca do Canto, Dolores Maria Antonieta De Luca, Sueli Cechela e 

Sirlei Cechela participaram do referido curso, e por meio do Decreto nº SE 06-03-63/123 o 

Curso Normal Regional foi transformado em Ginásio Normal Dom Jaime Barros Câmara. 

(EEB..., 2008).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Curso Normal Regional fazia parte do ensino normal, distribuído em quatro anos, 

habilitando professores/as para lecionar de 1ª a 4ª série do primário. 



 

Figura 2: Valdecir Borges, Terezinha Bartochak, Neli, Virgínia Dal Ponte e Terezinha Silvestre, alunos do Curso 

Normal Regional (1961) 

 

Fonte Acervo: E.E.B. Profª Salete Scotti dos Santos. Cópia digitalizada CEMESSC. Cópia digitalizada 

CEMESSC. 

Em 1971, o Grupo Escolar e o Ginásio Normal foram transformados em Escola 

Básica Antônio João, através do Decreto nº SE 17-02-71/10.487, havendo posteriormente o 

reconhecimento da escola como estabelecimento de ensino de 1º grau, por meio da Portaria 

E 0244/81. 

 Em 1985, a Portaria E 106/85 de 11-04-85 autoriza o funcionamento do Curso de 

Magistério de 1º Grau – 1ª a 4ª série e Curso de 2º Grau. Esta mesma portaria transforma a 

Escola Básica em Colégio Estadual Antônio João. (HISTÓRICO..., 2008) 

Em 1986, a Portaria E 340/86 de 22-07-86, autorizou o funcionamento do Curso 

de Educação Pré-Escolar, e no ano seguinte a Portaria E 138/88 de 22-03-88 autoriza o 

funcionamento do Curso Técnico em Contabilidade, reconhecido pela Portaria E 206/93 de 

22-06-93. Em 1993, o Parecer nº 184/93/CEE de 31-08-93, autoriza e reconhece o 

funcionamento do Ensino Médio na escola. 



Em 2000, houve novamente mudança na denominação da escola, passando a 

chamar-se Escola de Educação Básica Antônio João. A comunidade desejava mudar o 

nome da escola e homenagear alguém que estivesse envolvimento com a educação e com  

a cidade, pois, segundo documentos de pesquisa e fontes do exército, o patrono Antônio 

João Ribeiro tinha sido um militar cruel e insolente, e não possuía nenhuma ligação com a 

educação nem a cidade de Içara.  

Neste sentido a partir de 2002, a escola passou a chamar-se Escola de Educação 

Básica Professora Salete Scotti dos Santos, em homenagem a esta professora içarense que 

lecionou muitos anos neste educandário e mesmo depois de aposentada continuou 

trabalhando pela educação. (HISTÓRICO, 2008). 

No ano de 2008, a escola passou pela segunda reforma geral e foi construído o 

Ginásio de Esportes. 
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