
HISTÓRIA DO PATRONO 
E. E. PEDRO MASCARI 



HISTÓRICO DESDE A INSTALAÇÃO. 

04 de abril de 1939 – Criado pelo Governo 
do Estado e Instalado em prédio adaptado à 
Avenida Gonçalo Rueda o Grupo Escolar 
“Alferes Pedro Alves de Oliveira”. 

13 de setembro de 1964 – 
Lançamento da Pedra  Fundamental 
do novo Grupo Escolar, em terreno 
localizado na Avenida João Cyrino. 

05 de março de 1966 – Inaugurado novo 
prédio do Grupo Escolar “Alferes Pedro 
Alves de Oliveira”. 



30 de dezembro de 1980 – através da promulgação da Lei n° 2.658, pelo 
governador Paulo Salim Maluf, a Escola Estadual de 1º Grau do Distrito de Nova 
América, passa a denominar-se “EEPG Pedro Mascari”. 
Homenagem póstuma a Pedro Mascari, cidadão exemplar de Itápolis que 
incentivava a abertura de escolas tanto nas áreas urbanas  quanto nas zonas 
rurais. Ele acreditava no valor e no poder da verdadeira e sadia educação. 

EE Pedro Mascari anos de 2001 
EE Pedro Mascari atualmente. 



 Pedro Mascaro nasceu em Catanzaro, Reino de Itália, em 
16 de setembro de 1871. Filho de Antonio Mascari e 
Palmira Cursi. Veio para o Brasil muito jovem, 
desembarcando no Porto de Santos e fixando residência 
na cidade de Itápolis, onde casou-se com a Sra. Maria 
Jannunze e teve 21 filhos. 
Destacou-se como honrado fazendeiro e exemplar pai de 
família, dedicando-se às culturas do café e cana-de-
açúcar. 
Palmilhou todo o território do município, no árduo 
trabalho de desenvolvimento da região, participando de 
todos os movimentos cívicos, educacionais, sociais e 
religiosos, marcando sua vida, sobretudo, pela dedicação 
às obras assistenciais e culturais. Sua vida foi notável 
exemplo de dedicação ao município de Itápolis. Sempre 
incentivou a abertura de escolas tanto na área urbana 
como na zona rural, beneficiando diversas gerações. Era 
homem que,  além de seus outros méritos, acreditava no 
valor e no poder da verdadeira e sadia educação. 
Faleceu em São Paulo, quando era submetido a uma 
delicada cirurgia, aos 24 de maio de 1935, sendo 
sepultado em Itápolis, cidade que muito amou. 
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