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COLÉGIO CIVITATIS 

Em outubro de 1968, Zeneide T. Lucchini Graça, professora, pedagoga e psicóloga, 
graduada em Orientação Educacional e com especialização em Distúrbios de Aprendizagem 
pela Forman School nos Estados Unidos, junto com seu marido Drauzio Graça, empresário, 
advogado tributário, professor de Ciências Contábeis e de Matemática, fundaram no próspero 
bairro de Vila Prudente o atual Colégio "Civitatis", com o nome fantasia "A Gurilândia" 
localizado na Rua Falchi Gianini, 842. 

A princípio, foi apenas um olhar voltado para crianças de 3 a 6 anos. Mas, com o 
decorrer do tempo, os próprios alunos foram formando as séries posteriores, até chegarem ao 
que chamamos hoje de Ensino Médio. Com a visão ampla de empresários, o casal buscou 
referências educacionais de primeiro mundo, idealizando uma escola criativa, própria para os 
moldes da sociedade brasileira. Com a consciência de que era ali que se plantara a semente 
acadêmica e se cultivara valores que norteavam o ser humano, criou-se um centro de 
preparação de profissionais, principalmente de professores, para enxergarem a educação de 
uma forma abrangente. Esta abrangência estabeleceria que a educação devesse ser científica 
e poderia, até mesmo, influenciar os próprios pais a mudarem sua postura em relação à 
criança, como também, a entenderem o que esperar da escola. Atualmente, depois de 40 anos, 
o colégio atende alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e dispõe de 
modernas instalações, serviço de orientação educacional e atendimento ao público 
personalizado. 

O Colégio Civitatis, situado no tradicional bairro de Vila Prudente, está há quatro 
décadas formando alunos com valores, raízes, princípios morais, além de proporcionar um 
ensino atualizado, seguro e competitivo para o mercado de trabalho. O Colégio Civitatis está 
localizado no bairro paulistano de Vila Prudente e oferece os seguintes cursos: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os 10 mil metros quadrados construídos incluem 
laboratórios, praça de esportes, anfiteatro, piscinas aquecidas e estúdio para artes. Toda essa 
estrutura, aliada a uma proposta pedagógica sempre atualizada, permite que o Colégio Civitatis 
forme jovens bem preparados há quatro décadas. 

O COLÉGIO CIVITATIS tem por missão oferecer um trabalho fundamentado em 
princípios científicos e valores humanos; proporcionando ao aluno o desabrochar das 
competências necessárias para o autoconhecimento; Capacitá-lo a uma vivência social 
diferenciada, feliz e conduzi-lo a fazer a diferença na sociedade; Transformar a sua vida em um 
bem maior. 

A visão do Colégio Civitatis é fazer desta instituição um centro de desenvolvimento e 
competências; crescer como uma organização ética, bem administrada e criativa; fazer com 
que esta instituição esteja sempre se renovando e fazendo parte do seu meio social, 
promovendo o conhecimento e valores entre os alunos e a sociedade. 

Pelo exposto, são essas as razões, a proximidade dos 50 anos de atividades do 
Colégio Civitatis que muito contribuiu para o desenvolvimento educacional no município de São 
Paulo, sendo assim conto com o beneplácito apoio dos nobres parlamentares na aprovação da 
presente medida. 
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