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Por meio da Lei 555, do dia 15 de outubro de 1951, o governador do Estado de 

Santa Catarina, Irineu Bornhausen, autoriza a aquisição de uma área de terras na 

localidade de Passo do Sertão, no município de Araranguá. Estas terras foram doadas ao 

Estado pelo Sr. Francisco Lummertz Júnior e sua esposa, para a construção de um 

Grupo Escolar Rural. (DIÁRIO OFICIAL, 1951) 

A escola foi fundada no dia 09 de abril de 1952, à época como Grupo Escolar e 

continha 74 alunos/as, sendo a primeira diretora a Sra. Santília Maria Felicidade 

Paladine. No ano seguinte, o Curso Primário Complementar começou funcionar na 

instituição. Posteriormente, diversos/as diretores/as passaram pela instituição, entre eles: 

José Fernandes, Jorge Romeu Dandan, Neda Matos Pereira e José Modesto Machado.  

No dia 14 de abril de 1965, por meio do Decreto nº 2664, foi criado o Ginásio 

Normal Ângelo Scarpa, funcionando anexo ao Grupo Escolar. À época funcionava a 1ª 

e 2ª séries ginasiais, atendendo 31 alunos/as. A diretora do Ginásio Normal era a Sra. 

Judite Fernandina dos Santos. (JORNAL..., out/nov.1990). 

No dia 15 de maio de 1966, foi fundada a Associação de Pais e Professores 

(APP), com o intuito de integrar a escola à comunidade. O primeiro presidente da APP 

foi o Sr. Valmor Rodrigues da Silva. (HISTÓRICO, s/d, p.01). 

Em 1968, assumiu a direção a Sra. Emília Terezinha Barros Paulo, esta é 

lembrada pela luta para a criação do 2º grau, além disso, durante o período em que 

esteve frente da instituição, foi criado o coral e a bandeira da escola.  No dia 17 de 

fevereiro de 1971, o Grupo Escolar foi transformado em Escola Básica. (JORNAL.., 

out/Nov.1990) 
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 O município de São João do Sul foi conquistou sua emancipação político-administrativa de Araranguá 

em 20 de dezembro de 1961. 



 

 

 

Figura 1: Banda da Escola no Desfile de Sete de Setembro. Presença do Profº Pedro Lofrido 

Quadros e do Prefeito Quintiliano Pacheco. (Década de 1970) 

 

Fonte: E.E.B. Profª Solange Lopes Borba. Cópia digitalizada CEMESSC. 

 

No dia 28 de março de 1983, por meio da Portaria E/100, foi criado Pré-Escolar, 

este funcionou até dezembro de 1997, quando o município de São João do Sul assumiu 

a responsabilidade pela educação infantil do município. Por meio da portaria E/0154 de 

13/03/86, foi criado o 2º grau e a escola foi transformada em Colégio Estadual.  Na 

década de 1980, foi criada a bandeira da escola e pela primeira vez, os/as alunos/as 

representaram a escola nos Jogos Regionais (JERVA). Ainda na década de 1980, foi 

criado na escola o Coral Sertão em Flor, possibilitando a participação da escola em 

festivais pelo Estado. (HISTÓRICO, s/d, p.01) 

No dia 12 de dezembro de 1989, um incêndio atingiu grande parte das 

dependências da escola e do arquivo escolar. Com a colaboração do governo do Estado, 

dos professores, diretores, alunos/as, funcionários e da comunidade escolar, a escola foi 

reaberta três meses após o incêndio. (HISTÓRICO, s/d, p.01) 



Segundo o Histórico da Escola, no dia 15 de julho de 1993, foi criado o “Grêmio 

Estudantil Livre João Batista da Rosa”, este nome foi escolhido em homenagem a um 

professor muito querido por todos na instituição. Hoje este professor já é falecido. No 

ano 2000, por orientação da Secretaria de Educação do estado, foi criado o Conselho 

Deliberativo Escolar, sendo o primeiro presidente o Sr. Renato Porto Santos. 

 

Figura 2: Pátio da Escola (2012) 

 
Fonte: Acervo E.E.B. Profª Solange Lopes Borba. Cópia digitalizada CEMESSC. 

 

Em dezembro de 2010, por meio do projeto de lei nº 15362/2010 a E.E.B. 

Ângelo Scarpa passa a se chamar E.E.B. Professora Maria Solange Lopes de Borba. A 

comunidade escolar decidiu recolher assinaturas para alterar o nome da escola, pois 

desejava homenagear a professora Solange que muito fez pela escola.   

 

 

 

 

 



 

 

BIOGRAFIA DA PATRONESSE 

 

 

Maria Solange Lopes de Borba nasceu em São João do Sul, no dia 29 de janeiro 

de 1958, filha de Florampelio Francisco Lopes e de Jovita Silveira Lopes. Casada com 

Adroaldo Amandio de Borba, teve dois filhos: Milena e Murilo.  

Solange foi professora na Escola Estadual Básica Ângelo Scarpa no ano de 

1980. Em primeiro de fevereiro de 1988 foi admitida no Colégio Cenecista Francisco 

Lindner, na cidade de Treze Tílias/ SC, atuando até 20 de janeiro de 1989. 

Em 1989 retornou ao sul do Estado e na cidade de Sombrio/SC reiniciou suas 

atividades nas seguintes escolas: Protásio Joaquim da Cunha e Catulo da Paixão 

Cearense. Na Escola Profª Ibrantina Antunes Neves foi nomeada por concurso para 

exercer o cargo de professor II, Nível LC-01-I, onde trabalhou até 1992, quando pediu 

remoção e voltou a trabalhar na escola Ângelo Scarpa, de São João do Sul/SC. 

Na E.E.B. Ângelo Scarpa, foi diretora entre 16 de janeiro de 1995 a 31 de 

dezembro 1998. No ano seguinte, reiniciou sua atividade como professora e lecionou até 

o início de 2003. Neste mesmo ano, assume a direção da escola novamente, 

permanecendo na função até 2007, quando retorna para as salas de aula. 

No dia 15 de outubro de 2009, após proferir uma palestra na escola, a professora 

Solange sofreu um aneurisma e foi encaminhada ao Hospital São José, na cidade de 

Criciúma/SC, onde faleceu dois dias depois. 
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