


Histórico da Escola
Em 02/04/1969 teve autorização de funcionamento publicada no Diário Oficial do

Estado de São Paulo no regime de Escolas Agrupadas da Vila Jardim Paulista. E em
30/08/1969 foi criado o GESC da Vila Jardim Paulista.

A partir da sua criação, a escola passou a funcionar no prédio do Colégio Comercial
Municipal de Ibitinga, cedido pela prefeitura até que fosse construído novo prédio para
instalação da escola.

Em 1976, a escola passa a ocupar prédio próprio onde funciona atualmente.

Prédio da Escola 2017.Prédio da Escola 1976.





Lucy Salina Fernandes Gaion, nasceu no município de Ibitinga/SP, no dia 18 de Julho 1932, filha do
casal José Salina Fernandes e Ana Maria de Abreu Fernandes. Passou a sua infância entre os estudos, as
brincadeiras no parque em frente a sua residência e a leitura que tomava grande parte do seu tempo.

Na sua juventude, esteve sempre envolvida com atividades
culturais e artísticas. Participando do coral e fazendo parte do grupo teatral da cidade.

Iniciou curso de Letras com ênfase em língua Francesa na cidade de Arara-
quara/SP em 1957.

A entusiasta e promissora professora sempre primou por dedicar-
se integralmente a sua profissão. Ingressou no Magistério Público em
07/09/1960. Ministrou aulas em escolas rurais da cidade de Ibitinga e tam-
bém em outra escola rural no município de Palmeira d’Oeste no ano de
1961 retornando para Ibitinga em 1962.

Em 1969 começou um curso de Administração Escolar no Colégio e
Escola Normal Estadual de Ibitinga, com duração de 02 anos. Após o curso
de Administração Escolar faltavam ainda 02 anos de Pedagogia foi aí que
a destemida e incansável professora após dias exaustivos e prazerosos de
trabalho ainda encontrava forças para realizar tal curso no período noturno
na longínqua cidade de Ribeirão Preto/SP. Este curso foi realizado na Insti-
tuição de Ensino Moura Lacerda nos anos de 1972/73.

A longa e árdua caminhada profissional dedicada integralmente ao
magistério, foi interrompida quando a promissora professora com apenas
40 anos de idade, foi acometida por um câncer de mama que a levou a
óbito no dia 19 de Novembro de 1973.

A última escola que a professora Lucy ministrou suas aulas era denominada como Grupo Escolar da
Vila Jardim Paulista. Tal escola migrou para um prédio próprio em 1976, e através da Lei nº 2.923, de 30 de
junho de 1981 passa a denominar-se Escola Estadual Professora Lucy Salina Fernandes Gaion. Homenagem que
sempre orgulhou seus pais, filhos, marido e mais recentemente suas três netas.
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