
Gerações de alunos e professores da “Escola Antonio Perches Lordello”



Nosso amado patrono

Que honra seria conhecê-lo.

Ganhou fama por outro nome 

Trazendo memórias de outras terras,

Lordello.

Por muitos nomes o chamavam

Seu Lordello, vovô Lordello 

Toninho, Professor Lordello

Sempre com o máximo  respeito.

Amante da bela música 

“Quem sabe”, de Carlos Gomes,

Tocava muitas melodias

No predileto instrumento.

Humilde que era,

Nunca negou a ninguém conhecimento

Na Revolução de1932

Fez tudo para nos proteger,

Cuidara da prefeitura

Sem nada  temer.

Aposentado,

Dedicou-se a carpintaria.

Fazia piões às crianças.

Sentava-se com os desolados 

Dando-lhes palavras de esperança

Sua morte em 64’

Foi pranteada por toda a cidade.

Jamais esqueceremos

Quão grande sua bondade .

Descansou então, 

Nosso Patrono amado.

Um homem de bem

Leandro Junior 



Um homem de boa fé 

De boa fama e conduta

Um exemplo, ou melhor, mais que isso!

Um avô, pai e com certeza um ótimo vizinho.

Com velhos, adultos e até crianças

Vivia e convivia

Dividia seu tempo

Como professor, cidadão e até político que foi.

Defendeu sua cidade

Na Revolução de 1932, 

Digno de confiança 

Trouxe, em meio a guerra, esperança.

Conta sua neta

“Que ele ergueu uma bandeira em defesa das mulheres.”

Contra os costumes da época,

Convencia os pais das meninas

Da importância dos estudos para a futura profissão.

Um homem de boa fé,

Humildade deixou.

Com uma boa xícara de café

Ensinava a quem perguntasse

As primeiras letras da língua

Do país que amou.

Fez história

E homenagens recebeu

Mas nada é suficiente

Para tudo o que viveu.

-Gabriela Caroline e Bianca Ariela

Bondade, Carinho, Amor



“Meus avós já se foram, assim como seu Lordello, 

mas o legado deles continua:  respeitar o próximo, 

ser altruísta e acima de tudo cuidar das pessoas.

Um homem bom, um bom exemplo, inspiração 

para muitos, nos dias atuais faz bem para essa 

geração.”

Yani-2ºano

“Qual a importância de conhecermos a história do 

nosso patrono?” Posso dizer com total convicção 

que seu exemplo serve de inspiração para todos 

nós, como uma referência de boa conduta.”

Guilherme-2ºano

“Eu me orgulho em estudar em uma escola que foi 

homenageada com o nome de um homem de bem, de 

família e que ajudava a todos. Foi incrível conhecer 

as fotos antigas do acervo da escola. Precisamos 

cuidar dessa memória.”

Gabriel- 3ºano

“Professor Antonio perches Lordello

Homem de bem, homem de Deus 

Iluminado pela graça de educar

Força, bondade e fé

Três palavras linda que o definem.” 

Fabricio e Luiza-3ºano

DEPOIMENTOS



Fontes utilizadas para pesquisa

 Depoimento: Carta da neta do Professor Antonio Perches Lordello, Maria Sílvia Lordello Duarte  

 Depoimento: Relatos da bisneta do Professor Antonio Perches Lordello, Sílvia Lordello 

 Depoimento: Relatos da professora Cecília do Prado

 Depoimentos: Guilherme de Oliveira; Yani Ossain- 2º ano do Ensino Médio-2017

 Depoimentos: Fabrício Ribeiro; Gabriel Asbahr; Luiza Sampaio- 3º ano do Ensino Médio-2017

 Poema: Um Homem de bem- Leandro Carlos Felette Junior- 3º ano do Ensino Médio-2017

 Poema: Bondade, Carinho, Amor- Gabriela Caroline; Bianca Ariela-3º ano do Ensino Médio-2017

 Projeto Político Pedagógico da Escola Antonio Perches Lordello

 Fotos do acervo da escola e fotos do acervo da família Lordello

 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dhe.php?=002

 Edição e arte: Edson Fagundes de Oliveira Júnior- 3º ano do Ensino Médio-2017

 Desenvolvimento do Projeto: Professora Meire Cristina Zambuzi Ferraz  

 Todas as informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade de Simone 

Hussni
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