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A primeira escola, no Distrito de Imbituba, surgiu em 1920, por determinação de 

Henrique Lage que percebia a necessidade de oferecer aos filhos dos operários uma 

escola mais próxima. Os professores eram nomeados pelo Departamento de Educação 

do Estado de Santa Catarina.  

A Escola Reunida Feminina funcionava numa sala ao lado do escritório da 

Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. A primeira professora foi Amélia Amante; a 

segunda Zilda Soares Brasil. A Escola Masculina teve como professor, Celso Rila, 

substituído tempos depois por Jupyra Pigozzi, de 1929 a 1933. Com o crescente número 

de matrículas, foram cedidas, a partir de 1922, duas salas no Chalé 4, residência da 

família Catão. No térreo, estudavam as meninas e no piso superior, os meninos. O 

Diretor Geral de Educação era José Ovídio da Rosa. Henrique Lage, em acordo com o 

Departamento de Educação, em 1934, autorizou o engenheiro Álvaro Catão, a 

construção de um prédio (gêmeo) para sediar o primeiro Grupo Escolar da sua região.  

Segundo a Ata de inauguração, aos 11 dias do mês de outubro de 1936, com a 

presença de Henrique Lage e autoridades, foi inaugurado o Grupo Escolar “Henrique 

Lage”. A Diretora nomeada foi a Professora Carmem Seara Leite e as docentes Elusa, 

Nazaré e Gessen Costa, irmãs de Florianópolis, Maria de Lourdes Schiefler, Constância 

Freitas, Maria Gonçalves, Alzira Lapoli e Iraci Lentz dos Santos (adjuntas). Na 

programação da festa inaugural, constavam: “missa campal, benzimento do edifício, 

entronização do Crucifixo, formatura dos alunos, recepção ao Diretor do Departamento 

de Educação, homenagem à Bandeira, ato inaugural, Hino do Estado, recitativos e 

cantos, ginástica, desfile dos alunos, entrada deles na sala de honra, assinatura da ata, 

música e canto, encerramento com Hino Nacional.  
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Texto baseado nas informações contidas na homepage: 

<http://www.adjorisc.com.br/jornais/opopular/colunas/revivendo-a-historia-imbitubense/o-primeiro-

grupo-escolar-do-distrito-de-imbituba-1.826355#.UpiPHsRJOBI> e no histórico da escola. 



Figura 1: Antigo prédio da Escola Henrique Lage 

 

Fonte: <http://reliquiasdeimbituba.wordpress.com/page/10/> 

 

Em 1955, o novo prédio da escola começou ser construído e foi inaugurado no 

dia 26 de janeiro de 1956, porém as aulas iniciaram em fevereiro de1957. Desde o início 

das aulas até o ano de 1961, funcionavam na escola quatro séries do Curso Primário, 

Curso Ginasial e Curso Normal. Em 1961, houve um desmembramento e o Curso 

Normal Engº Annes Gualberto passou a funcionar em outro prédio. Em 1973, por meio 

do Decreto n/SEE nº 1183, de 26/12/73 a escola foi transformada em Escola Básica. 

Posteriormente, o Parecer nº240/73 criou a 5ª série o Parecer nº 080/75 criou as 6ª, 7ª e 

8ª séries do 1º grau
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 O primeiro grau correspondia os anos de 5ª a 8ª série, atualmente entende-se 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental das Séries Finais. 
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Figura 2: Henrique Lage em cerimônia de condecoração 

 

Fonte:  

http://www.navioseportos.com.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=127:henrique-

lage&catid=53:personagens&Itemid=80 
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 Texto baseado nas informações contidas na homepage 

http://www.navioseportos.com.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=127:henriqu
e-lage&catid=53:personagens&Itemid=80 
 



Henrique Lage nasceu no dia 14 de março de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. 

Era o filho mais velho do empresário e Comendador Antônio Lage. Seu pai foi o 

fundador da empresa Lage Irmãos, que atuava no ramo de transporte marítimo.  

Após a Proclamação da República, as companhias estrangeiras de navegação 

foram nacionalizadas. Diante disso, a Norton & Co. representante de companhias 

estrangeiras vendeu o seu acervo a empresa Lage Irmãos, que juntamente com Luiz 

Augusto Ferreira de Almeida, fundou a Companhia Nacional de Navegação Costeira, 

que durante muito tempo foi a principal empresa de navegação marítima do País. 

À medida que a empresa crescia e diversificava seus negócios, Henrique Lage e 

seus três irmãos, a saber: Renaud, Antônio e Jorge, assumiam a direção dos negócios. 

Em 1913, após a morte de seu pai, Henrique Lage assumiu a direção da empresa. Em 

1919, seu irmão Renaud decide sair da empresa e, no fim daquele mesmo ano, atacados 

pela gripe espanhola vêm a falecer Antônio e Jorge. Em 1920, procurando reorganizar a 

empresa, adquiriu as cotas que cabiam às suas cunhadas viúvas, manteve a mesma razão 

social, promoveu o reingresso de Renaud e o ingresso de seu irmão Frederico, que 

morava nos Estados Unidos. 

Em 1922, fundou a Companhia Docas de Imbituba e foi o principal idealizador 

do Porto de Imbituba/SC. Henrique Lage foi um empresário que diversificou seus 

negócios, atundo em diversos setores, a saber: transporte marítimo, construção naval, 

exploração do carvão, refinaria de sal e fábrica de aviões. 

Foi casado com Gabriela Besanzoni, cantora lírica italiana. Henrique Lage 

faleceu no dia 02 de julho de 1941, no Rio de Janeiro. 
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