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A escola estadual de Educação Básica Jacinto Machado pertence ao município 

de Jacinto Machado, este localiza-se na região do extremo sul catarinense. Inicialmente 

a localidade chamava-se Volta Grande, pois, para chegar à pequena comunidade era 

necessário dar uma grande volta às margens do Rio da Pedra. Em 1938, Volta Grande 

foi elevada à categoria de Vila. Em 1943, a pequena Vila foi denominada Jacinto 

Machado em homenagem ao brigadeiro catarinense Jacinto Machado Bittencourt, que 

havia lutado na Guerra do Paraguai. Porém, a população não gostou do novo nome da 

cidade e sugeriu que fosse adotado o nome de Arizona, mas o governo catarinense não 

acatou a sugestão dos moradores. A Vila de Jacinto Machado tornou-se município no 

dia 21 de junho de 1958, por meio da Lei nº 348 e foi emancipado de Turvo no mês 

seguinte (CIDADES DO MEU BRASIL, 2013).  

Os moradores de Volta Grande necessitavam de um professor que lecionasse 

para os seus filhos, portanto no ano de 1923 se reuniram para pagar o salário do 

professor Calixto de Araújo. Além deste, também lecionou em Jacinto Machado a 

professora Deotília Martins, que ministrava as aulas para vinte cinco alunos/as em sua 

própria casa. Segundo o site Cidades do Meu Brasil (2013), os antigos moradores 

relataram que o professor Calixto era conhecido por mestre Chico, um homem negro 

proveniente da Serra e muito querido pela comunidade. Mestre Chico lecionava em 

casas alugadas. 

Em 1928, a primeira escola pública estadual na cidade funcionava próxima à 

serraria do Sr. Egídio, sendo a primeira professora a Sra. Robélia Barreto dos Santos, 

posteriormente substituída pela professora Dolvina Krettzmer Leite. Em 1931, com o 

incentivo da professora Venina Berglund Ramos, os moradores da localidade 

construíram um prédio de alvenaria ao lado da capela, onde passou a funcionar a escola. 

O prédio de alvenaria construído pelos próprios moradores possuía apenas uma sala de 

aula. Posteriormente este prédio foi utilizado pela casa paroquial. Lecionaram também 

nessa escola as/os professoras/es Maria Cardoso, Estíria Savi Mondo, Danatília Baltazar 

e Lauro Pacheco. (HISTÓRICO..., 1981.p.26) 

Em 1937, a professora Alda Pacheco Frassetto foi contratada para lecionar na 

escola, como morava em Araranguá, toda semana vinha para a escola a cavalo. Outras 
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professoras também foram contratadas, pois a cidade de Jacinto Machado estava 

crescendo e o número de alunos também aumentou, assim vieram as professoras Nadir 

da Luz Zanatta e Adília Lapoli Berti. Nessa época, a Escola era Desdobrada e havia 

uma classe no período matutino.  

Em 1944, os moradores da cidade receberam o apoio do Governo Estadual e 

construíram o Grupo Escolar Jacinto Machado, localizado à Rua Celso Ramos, onde 

funcionava o curso primário elementar.  A época o diretor era o Sr. José Benedito 

Ribeiro que contava com os/as professores/as Alda Pacheco Frassetto, Nadir da Luz 

Zanatta, Otávio Munir Bacha, Maria Trevisol, Malvina Pereira e Nilda Dias de Assis, 

além da Sra. Custódia Baldino da Silva que trabalhava como servente e merendeira da 

escola.  

Em 1945 foi criado o curso primário complementar e posteriormente o Curso 

Normal Regional Professor Joaquim Santiago. Em 1955 o curso Primário 

Complementar foi extinto e o Curso Normal Regional foi transformado em Ginásio 

Normal Professor Joaquim Santiago. 

O antigo prédio escolar já não comportava mais o número de alunos/as 

matriculados/as. Portanto, em 1968 iniciou a construção da Escola Básica Jacinto 

Machado em novo endereço, localizado à Avenida Padre Herval Fontanella, nº 1063 no 

Centro da cidade. A obra foi concluída em 1970, e começou a funcionar no dia 01 de 

março de 1970. 

 

Figura 1: Formatura da Terceira Turma de regionalistas (1960) 

 

Fonte: Acervo E.E.B. Jacinto Machado 



Após a Reforma do Ensino no Ciclo Básico, a denominação da escola sofreu 

nova alteração e a partir do dia 01 de março de 1971, o Curso Primário Elementar e o 

Ginásio Normal Professor Joaquim Santiago foram transformados em Escola Básica 

Jacinto Machado, com ensino de 1ª a 4ª série primária e 5ª a 8ª série do ginásio.
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Em 1981, foi criado o Pré-Escolar e a primeira professora foi Maria da Glória 

Cereja Higino. Em 1988, por meio de Decreto a Escola Básica foi transformada em 

Colégio Estadual Jacinto Machado, sendo instituído o 2º Grau Geral. No ano seguinte 

foi criado o curso de Magistério com habilitação nas Séries Iniciais. 

Por meio da Portaria 017 de 28/03/2000, expedida pela Secretaria da Educação 

de Santa Catarina, as escolas públicas da rede estadual sofreram alteração na 

denominação. Deste modo, o Colégio Estadual foi transformado em Escola de Educação 

Básica Jacinto Machado. No mesmo ano o curso de Magistério foi extinto e no Ensino 

Médio ficou funcionando somente o Curso de Educação Geral. Em 2004, o Curso de 

Magistério voltou a fazer parte da grade curricular da escola, desta vez com habilitação 

em Educação Infantil e Séries Iniciais. 
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