Em São Martinho, como nas outras colônias alemãs em Santa Catarina, os pioneiros imigrantes
e/ou seus idealizadores logo fundaram escolas para a educação dos filhos. Eram escolas
comunitárias mantidas pelos pais dos alunos e localizavam-se, geralmente, na parte mais central
no núcleo colonial, de modo que facilmente todas as crianças pudessem frequenta-la. Nos
primeiros anos, o mesmo edifício servia para escola e local de culto dominical.
Para os colonos, isolados em seus lotes e ocupados com o trabalho diário na lavoura, a escola era
sentida como uma necessidade não só para o aprendizado intelectual dos filhos, como também um
meio de socialização e de formação geral para a vida.
As escolas comunitárias eram também confeccionais, porque estavam vinculadas a uma igreja. As
Igrejas, Católica e Evangélica, assumiram a questão escolar como seu principal ponto de apoio
para a ação continuada e estruturada nos núcleos coloniais.
Apesar de todas as dificuldades, as escolas do atual município de São Martinho sempre tiveram
bons professores.
Hoje, no Município de São Martinho, encontramos duas escolas Estaduais, na Localidade de São
Martinho (Sede) e em Vargem do Cedro.
Em são Martinho, a E.E.B.Fridolino Hülse. Em 1956, Fridolino Hülse, juntamente com Leonardo
Beckhauser, doaram ao Estado uma área de terra para um novo e mais amplo prédio escolar que
ficou pronto em 1958 e onde começou a funcionar a “Escola Reunida Fridolino Hülse”. Em 1980,
aconteceu um acontecimento importante para a juventude do município de São Martinho, a criação
do 2º Grau. Hoje, a “Escola Reunida Fridolino Hülse” passou a se denominar “E.E.B.Fridolino
Hülse”.
Em Vargem do Cedro, encontramos a Escola Básica Rodolfo Feuser, fundada em 1882, por colonos
vindos do Capivari. O núcleo colonial de Vargem do Cedro estendeu-se ao longo do Rio Capivari e
seus vales Laterais.
A escola teve várias vezes seu nome mudado:
1932 – Colégio Santos Anjos de Várzea do Cedro
1937 – Colégio Santos Anjos e Escola Pública Mista Estadual
1944 - Escola Estadual Desdobrada
1952 - Escola Reunida Prof. Luiz Alves de Souza
1969 - Ginásio Normal Rodolfo Feuser
1971 - Escola Básica Luiz Alves de Souza
1978 – Escola Básica Rodolfo Feuser.
Em 2003, tivemos a criação de uma escola municipal: a Escola de Ensino Fundamental Rodolfo
Rocha, através da Lei 1.031/2003, de 23 de dezembro de 2003.

