


A INAUGURAÇÃO 

A escola que é hoje a “Pedro Raphael” 
nasceu em 1963, numa década 
marcada pelo início da 
democratização do ensino que então 
se chamava secundário. Instalou-se 
em 03 de setembro daquele ano, com 
o nome de Ginásio Estadual de Santa 
Gertrudes. Começou a funcionar em 
salas do grupo escolar Maria 
Aparecida de Arruda, com turmas 
preparatórias para o exame de 
admissão. A primeira Diretora foi a 
professora Mirtes Prado e, em 1964, 
havia 4 classes de ginásio. 

1974 – Vista aérea da escola e entorno em sua 
inauguração no prédio atual 

Acervo histórico da escola Pedro Raphael. 



A HISTÓRIA 

O prédio próprio viria em 1974 (seguindo-se ao longo dos anos, várias ampliações 
e anexos) e, em primeiro de março de 1974, a Escola recebeu o segundo grau. Em 
1976, acrescentaram-se as quatro séries do antigo ginásio e as do curso primário, 
passando a funcionar o primeiro grau completo (8 anos), junto com o segundo. 
Era então a escola Estadual de primeiro e segundo graus de Santa Gertrudes.  

Em 1978, passa a se chamar Pedro Raphael 
da Rocha e hoje, nos seus cinquenta e 
quatro anos de existência, a escola carrega 
uma grande bagagem de trabalho, 
memórias e sentimentos, registrados em 
documentos, fotos, testemunhos e 
símbolos como sua bandeira, que junta as 
matrizes da cidade “o café, a cana de 
açúcar e a cerâmica, a base econômica e a 
cruz, a base espiritual”. 
 
 

1974 – Vista aérea da escola – Acervo 
histórico da escola Pedro Raphael. 



Pedro Raphael da Rocha nasceu a 9 de abril de 1869, na própria jurisdição em que 
se situa a escola. Faleceu em Campinas, em 6 de janeiro de 1940, com 70 anos de 
idade. Passou a maior parte de sua vida em Santa Gertrudes, desde a formação 
inicial da nova comunidade, bairro de Rio Claro com o nome de “Gramado”, 
promovendo as bases político-administrativas que possibilitariam em futuro, 
transformar-se num dos mais florescentes municípios de nosso Estado. Destacou-
se ainda nas atividades pelo crescimento da cidade, pela sua organização 
comunitária e pelo seu crescimento industrial, comercial e agrícola. 
 Pioneiro da educação em Santa Gertrudes destacou-
se na instalação da primeira escola primária do 
município. Apelou para que isso sucedesse, 
oferecendo condições materiais para o sucesso da 
escola. Por longos anos, cedeu salas de sua própria 
residência para o funcionamento da escola e 
hospedagem para as professoras.  
É de justiça dar-se a uma escola o nome de um 
homem que foi o primeiro em Santa Gertrudes a 
pensar na educação há mais de 70 anos.  
 

 Pedro Raphael da Rocha 
Acervo histórico da escola. 

O PATRONO 
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