
História do Patrono
E.E Prof°João Caetano da Rocha

Distrito de Tapinas



Histórico da Escola
Embora não haja registros escritos, depoimentos orais de moradores antigos relatam que em 1916 passou a existir a primeira escola primária 

do Distrito .

A partir de dezembro de 1943 iniciou-
se um movimento liderado pela 
comunidade para a construção do 
novo prédio, “Comissão Pró Grupo”, 
no qual a escola veio a instalar-se 
em 1945 com o nome de Grupo 
Escolar de Tapinas, inaugurado em 
1946.

Conforme consta em Ata do Livro de 
Termos de Visita e Atas de Exame 
datado de 1935, já funcionava no 
Distrito a 2ª Escola Mista Urbana e no 
ano de 1937 foi criada por decreto de 
9/01/1937 a 3ª Escola Mista Urbana.

O Grupo Escolar de Tapinas por decreto da 

Inventora Federal 15, publicada em 16/01/47, 

passou a ser denominado Grupo Escolar 

Antônio Azevedo Silva extinto e transformado 

em Escolas Agrupadas de Tapinas.



Em 1982, o então Deputado Estadual Sylvio B. Martini solicitou do Prefeito Municipal, 
Major Aviador Moacyr Zitelli, a indicação de nome ilustre para patrono da referida escola. 
Em resposta ao deputado apresentou-se o nome do Professor João Caetano da Rocha 
por indicação do vereador Tarquínio Bellentani e conforme publicação em D.O. de 
25/03/82 a escola passou a ter o seu Patrono e denominar-se Escola Estadual de Primeiro 
Grau Professor João Caetano da Rocha. Em 1998 de acordo com o parágrafo 1º do artigo 
1º do Parecer 67/98 passa a ser escola Estadual Professor João Caetano da Rocha.

Mais tarde ,de acordo com a 
Resolução SE n°13 de 21 publicada 
em 22/01/71 passou a denominar-
se Escola Estadual de 
1°Grau(Agrupadas de Tapinas).



Biografia

João Caetano da Rocha veio para 
Cachoeira do Ribeirão dos Porcos, depois 
nomeada de Tapinas, no ano de 1916, a 
convite do fazendeiro Relíquias Ribeiro da 
Silva, que lhe deu hospedagem e construiu 
um prédio para abrigar a escola em sua 
fazenda, uma vez que na época não havia 
sequer um professor na região. Em 1918 
mudou-se para a Vila, onde também exercia 
a função de auxiliar de farmácia, sempre 
lutando para a elevação da Vila à Distrito, 
impondo-se ao respeito de todos os 
moradores daquela localidade. João 
Caetano da Rocha faleceu no dia 20 de 
maio de 1935 e foi sepultado no cemitério 
local.
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