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Em 1927, foi criada a primeira escola do município de Ermo. Esta escola era 

mantida pelos pais dos/das alunos/as e o professor era o Sr. Durval Soares. Em 1938, o 

município assumiu a instituição que foi denominada Escola Municipal de Ermo. À 

época a escola possuía 45 alunos/as e os professores eram: Alceu Manoel Júlio da Silva 

e José Modesto.  

 

Figura 1: Professor Alceu com os/as alunos/as da primeira escola particular de Ermo.  

 

Fonte: Acervo E.E.B. Pedro Simon. Cópia digitalizada CEMESSC. 

 

Em 1949, foi construída uma casa de alvenaria maior, pois a antiga não 

comportava mais o número de estudantes matriculados. Esta escola foi denominada 

E.E.R.R.Olinda Canella. Nesta escola os primeiros professores foram: Carlindo Rabelo, 

Aidê Bittencourt de Souza, Idêne Wendhausen Gomes, Maria Aguiar Schimidt e 

Arnaldina Benta Neto. 
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 Compilação do Histórico da E.E.B. Pedro Simon.  



Com o crescimento de Ermo, o número de alunos/as também aumentou havendo 

assim a necessidade de ampliar a estrutura física da escola. Portanto, os Srs. Inácio 

Modesto Machado e Antônio doaram um terreno onde em 1955, teve início a 

construção de um novo prédio de alvenaria com três salas de aula, gabinete, sala do 

ponto, biblioteca, banheiros, galpão e uma cozinha. No ano seguinte esta escola iniciou 

suas atividades e foi denominada Grupo Escolar Pedro Simon.  

A primeira diretora do Grupo Escolar foi a professora Ester da Silva Pereira. À 

época a escola possuía 101 alunos/as matriculados/as, destes 51 alunos e 50 alunas. O 

corpo docente era composto por: Maria G. Fernandes, Vanilda dos Santos, Maria 

Aguiar Schimidt e Luiz Pereira. Também trabalhavam como serventes: Lino Honorato 

Fernandes, Alvina da Silva e Irene Inácio Pizzoloto. 

Por meio do Decreto E/SEE/5.4.72 nº 128 o Grupo Escolar foi transformado em 

Escola Básica Pedro Simon, atendendo alunos/as do 1º grau. Em 1996, por meio do 

processo 15/SE/2853/957, Parecer 58/96 de 05 de março de 1996 foi criado o 2º grau e 

a escola foi transformada em Colégio Estadual Pedro Simon. À partir de 2003  a escola 

foi transformada em Escola de Educação Básica Pedro Simon, onde  desde então 

funciona  o Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

BIOGRAFIA DO PATRONO 

 

Pedro Simon era um antigo morador de Ermo, que trabalhou muito para o 

crescimento da localidade. Era proprietário de uma serraria e junto com outros 

moradores construiu uma Roda d’água e um moinho. Abrigou, em acampamentos, os 

funcionários que trabalharam na construção da estrada estadual que ligaria Ermo à 

Araranguá. Foi proprietário de uma oficina mecânica e primeiro morador de Ermo a 

adquirir um caminhão, utilizado não apenas para o seu trabalho, mas também para 

transportar os moradores de Ermo nas mais diversas situações. Doou o terreno para a 

construção da primeira escola e da capela de Ermo.  
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