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História da Escola  

 A primeira manifestação de intenção do Município de 
Cordeirópolis, em se criar uma escola que atendesse ao público 
estudantil naquela região foi uma citação, na edição de 25 de 
janeiro de 1992 do jornal oficial. Em 8 de julho de 1995, a 
imprensa oficial divulgava: “Terreno de escola começa a ser 
preparado”.                                                             

 Em 9 de agosto, entrava em funcionamento a Escola Estadual do 
Jardim Progresso, sendo que o início das atividades tinha sido 
autorizado pela Delegacia de Ensino, uma vez que a mobília já se 
encontrava instalada.             

 Em 21 de outubro, o deputado Aldo Demarchi apresenta, na 
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei nº 654, que dava a 
denominação de “Prof. Odécio Lucke” ao estabelecimento de 
ensino, com apoio do Conselho da Escola. O projeto, aprovado e 
sancionado pelo Governador do Estado, se transformou na Lei 
Estadual nº 9.925, de 24 de março de 1998. 



Patrono Odécio Lucke 
                        Nascido em 27/05/1931, na cidade de Cordeirópolis/SP, o 

professor Odécio Lucke desde sua infância mostrou grande aptidão 

pelos trabalhos manuais e pela vontade de transmitir sérios 

conhecimentos aos outros. Ele era filho de Emilio Lucke e Ana 

Arabicano Lucke, família tradicional Cordeiropolense tendo sido 

casado com a senhora Lurdes Zanon Lucke, com quem teve três 

filhos.  

      Consciente de sua vocação as atividades industriais, frequentou 

em sua mocidade a Escola Bento Quirino de Campinas, onde se 

formou em  Maestria e Professor de Desenho Técnico, Serralheria 

Industrial, Mecânica de Maquina e Forja Industrial.  

       Levando adiante sua profissão de mestre e sempre na busca de 

novos conhecimentos para a melhor educação de seus alunos, 

formou-se em pedagogia pela Universidade de Ribeirão Preto. 

       Durante 15 anos, dedicou-se ao ensino técnico industrial 

lecionando em escolas das Regiões de Rio Claro e Limeira, vindo a 

aposentar na Escola Industrial “Trajano”, de Limeira. 

        Odécio Lucke veio a falecer nessa cidade no dia 19/03/1990, 

decorrente de um infarto.  
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