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O Grupo Escolar de Bragança, ou Grupo Escolar Dr. Jorge Tibiriçá, 
Criado por decreto de 20 de junho de 1897, foi instalado a 9 de 
agosto desse ano, sob a direção do professor Raphael de Moraes 
Lima.  
 
Na falta de um prédio próprio, a Câmara Municipal ofereceu uma 
casa particular, reformada de modo a compensar a construção 
antiquada do prédio, incompatível com o fim a que se estava 
destinando. A mudança na denominação da escola, de Grupo 
Escolar de Bragança para Grupo Escolar Jorge Tibiriçá, foi feita a 
25 de abril de 1906, por proposta do respectivo corpo docente. 
 
Em 10 de julho de 1905, foi visitado pelo Dr. Jorge Tibiriçá, então 
presidente do Estado, que, reconhecendo as péssimas condições do 
prédio em relação às finalidades pedagógicas pretendidas, 
comprometeu-se a obter do Congresso estadual a quantia 
necessária para a construção de um edifício apropriado.  
 
De fato, o compromisso foi cumprido, e em 1908 o grupo instalou-
se no novo prédio. Esse edifício fez parte de um conjunto de 
projetos de José Van Humbeeck  para 7 escolas com um só 
pavimento – diferente da capital, onde tiveram que ser construídas 
escolas de dois andares, dado o alto preço dos terrenos. Em 
Bragança Paulista, o terreno, por ser mais barato, podia ser maior. 
A escola, com projeto de 1907, está atualmente situada na rua 
Coronel Leme.  
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Pelo alto valor histórico na evolução educacional do Estado de São 
Paulo, juntamente com outras 122 escolas públicas da capital e do 
interior, seu prédio foi tombado pelo Conselho do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São 
Paulo (CONDEPHAAT), conforme publicação do Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, do dia 7 de agosto de 2002, páginas 1 e 52.   
 
Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). 
 
Endereço atual:  
Rua Coronel Leme, S/N – Centro 
Bragança Paulista, SP - CEP: 12900-340 
Telefone: (11) 4033-2235 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
SÃO PAULO (Estado). Directoria Geral da Instrucção Publica. 
Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. São Paulo: Typ. 
Siqueira, 1907-1908. 
 
 

 

 

 2


