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A Escola Maria de Lourdes Gentille Stéfano conhecida desde sua fundação por Escola “Lurdita” foi 
fundada em 1.985 período que a cidade de Itápolis passava por uma fase de grande crescimento em 
virtude da expansão da citricultura e do êxodo rural que contribuíram para a vinda de muitos 
trabalhadores para a cidade.  

Foi a primeira escola instalada no bairro Redenção na  l.ª COAB, com a denominação de EE 
Agrupada do Núcleo Nova Redenção.  

 Tem sua história ligada a Escola Nilton Robert Próspero construída algum tempo depois no vizinho 
bairro Jardim Vitória, em virtude da proximidade e da permuta de prédio.  

Instalada provisoriamente no Centro de Lazer do Trabalhador, onde funcionou até 1.986 quando foi 
inaugurado o prédio próprio situado a Rua Prof.ª Lucileide Maria Romanini Diniz, passando a 
denominar-se EEPG “Prof.ª Maria de Lourdes Gentille Stéfano”. Até o ano 1.990, atendia 
exclusivamente o ensino de 1º Grau (de Primeira a Quarta série). 

A partir de l.99l, além das classes do diurno teve início do funcionamento do período noturno com 
duas classes de suplência, de lª a 4.ª séries- Suplência I, duas classes de  5.ª e uma de 6.ª séries do 
Ensino Regular . 
 



  Em virtude de já existir nos bairros próximos várias escolas de l.ª a 4.ª  
séries  cresceu a demanda por classes de 5.ª a 8.ª séries . Em 2.000,  como o 
prédio da Escola Maria de Lourdes Gentille Stéfano não comportasse 
ampliação e o prédio da Escola Nilton Robert Próspero que atendia apenas 
de l.ª  a 4.ª séries , além de maior, apresentava possibilidade de ampliação, 
novamente por determinação da organização da Rede Física Escolar  houve o 
remanejamento das instituições; ou seja, a Escola Maria de Lourdes Gentille 
Stéfano que funcionava no prédio situado a Rua Lucileide Maria Romanini 
Dinis no Jardim Redenção foi instalada no prédio situado a Rua Prof.ª Laura 
Augusta Gioconda Schiavo n.º 37  no Jardim Vitória e esta instituição foi 
transferida para o prédio do Jardim Redenção. 
 É  muito importante destacar que estas duas escolas, sempre tiveram 
uma convivência harmoniosa e complementar, tanto no que se refere aos 
alunos e suas famílias, como no corpo docente e administrativo, 
possibilitando sempre troca de informações e experiências , vivenciando 
sempre o caráter educativo da instituição escolar. 
 



PROFª MARIA DE LOURDES GENTILLE STÉFANO  -  
PATRONA DA ESCOLA 

Nasceu no dia 19 de novembro de 1922, filha de José Gentille de Luiz e de 
Alpalice Peverari Gentille. Teve uma infância simples, calma e feliz. Estudou do 
Jardim de Infância, Pré-escola, primário, ginasial e escola normal todas em 
Itápolis. Dona Lurdita casou-se com Antônio Stéfano e teve 04 filhos, um faleceu 
aos 06 anos de idade e os demais residem em Marília. Iniciou sua carreira na 
zona rural e só depois de alguns anos foi trabalhar no Grupo Escolar Dr. Antônio 
Moraes Barros – o Grupão - hoje Escola Mallet, onde lecionou até seu 
falecimento em 04 de julho de 1968 vítima de uma leucemia fulminante. Nessa 
época já era conhecida como “Lurdita”, apelido carinhoso que carregou durante 
toda sua carreira de educadora. A professora Lurdita era amável, meiga, caridosa, 
gostava de conversar com amigos, fazer crochê, bordar, tricotar e ler. Era um 
exemplo como professora, sempre muito dedicada, paciente e eficiente. Por tudo 
que representou para a história da Educação de Itápolis, seu nome foi apontado 
como patronímico da primeira escola construída após sua morte. Os alunos, 
professores, direção e funcionários sentem-se honrados por ter como patrono 
uma pessoa tão especial como a Professora Lurdita, e, que representou tanto 
para a educação.  
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