
Histórico E.E.B. José do Patrocínio – Siderópolis 

 

Em 1918, o Governador do Estado, Felipe Schmidt criou a primeira escola 

pública em Nova Belluno, denominada Escola Mixta do Lugar Nova Belluno, nomeando 

através da Resolução nº 1.191, a primeira professora, que veio de Florianópolis, e 

chamava-se Madalena Martins Queluz, com vencimentos anuais de um conto e oitenta mil 

réis. Esta escola iniciou suas atividades no dia 14 de junho de 1918. (LIVRO..., 1992)  

Em 1946, a escola passou a ser Desdobrada, pois atendia apenas estudantes das 

séries iniciais do ensino fundamental, sob a direção da Sra. Sara Bom Moretti. Em 1949, a 

escola deixou de ser desdobrada e foi transformada em Escola Reunida Horácio Serapião 

de Carvalho. Em 1950, a escola sofre uma nova alteração no nome e passou a se chamar 

Grupo Escolar José do Patrocínio, nesta época o diretor da escola era o Sr. Valmor Rosa. 

(LIVRO..., 1992)  

Segundo o histórico escolar, o Sr. José Feltrin e Sra. Maria Gamba Feltrin, 

doaram o terreno onde a escola está localizada atualmente e foi construído um novo prédio. 

A inauguração do novo prédio do Grupo Escolar José do Patrocínio, da Vila de 

Siderópolis, município de Urussanga - SC, aconteceu no dia 10 de julho de 1955, com a 

presença do Governador do Estado Irineu Bornhausen. Inicialmente o prédio possuía 04 

salas de aula e a diretora era a sra. Irma Tomazzi Lazzarin. (LIVRO..., 1992).  

Em 1958, foi criado o Curso Normal Regional Dr. Fernando Ferreira Mello, 

anexo ao Grupo Escolar José do Patrocínio. A formatura da primeira turma do Curso 

Normal Regional aconteceu em 1961. Em 1963, através do Decreto N. SE 22/11/63/945 o 

Curso Normal Regional
1
 foi transformado em Ginásio Normal Dr. Fernando Ferreira de 

Mello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. (RABELO, Giani. A escola na colina: Grupo Escolar 

Núcleo Hercílio Luz (1905-2002) p.42) 

 



Figura 1: Desfile de Sete de setembro (1963) 

 

Fonte Acervo: E.E.B. José do Patrocínio  

 

Em 1968, a escola passou por uma ampliação e foram construídas mais cinco 

salas de aula. (LIVRO..., 1992)  

A partir de 1971, atendendo a lei federal 5692/71, o curso primário e ginasial 

juntaram-se, formando a escola de 1º grau, denominada Escola Básica José do Patrocínio, 

com a direção da professora Selita Sachet Cesa. (EEB..., 2011). 

Em 1992, a escola passa por uma nova mudança e através das Portarias E 

118/92 e E 178/92 e começam a funcionar os cursos de Educação Geral e Magistério, 

mudando o nome da escola para Colégio Estadual José do Patrocínio. Neste mesmo ano 

foram construídas mais três salas de aula e no ano seguinte mais uma sala, totalizando 14 

salas de aula em 1993. (LIVRO..., 1992)  

Segundo o histórico escolar, no ano de 2000, de acordo com a lei federal 

9394/96 este estabelecimento de ensino passou a se chamar Escola de Educação Básica 

José do Patrocínio, possuindo ensino fundamental e médio.  

No dia 30 de novembro de 2005, foi inaugurado o Ginásio de Esportes 

“Carolina Feltrin Vendrame”, que recebeu este nome em homenagem a professora que 

trabalhou por quase 30 anos na escola, atuando também como secretária e diretora, e era 

filha dos doadores do terreno, onde atualmente funciona a escola. (LIVRO...,1992) 
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