
1897  Primeiro Grupo Escolar de Campinas 

1917 Grupo Escolar Francisco Glicério  
          Atual: EE Francisco Glicério 
          Campinas - SP 
 

 

Fonte: Anuário do 
Ensino do Estado de 
São Paulo - 1908-
1909, 1909.  

 

Foi organizado pelo então inspetor literário, Luiz de Campos, e 
instalado a 7 de fevereiro de 1897, com 401 alunos matriculados – 
216 meninos e 185 meninas – distribuídos em 3 classes de 1º, 2º e 
3º anos de cada sexo. O estabelecimento foi instalado em prédio 
próprio, estadual, situado à rua Moraes Salles. Assim como o grupo 
de Araraquara, essa edificação possuía o corpo central em tijolos 
de barro à vista, e relógio ornamentando o frontão da fachada. 
 
Por decreto de 3 de março de 1897, foi nomeado diretor o 
professor Christiano Volkart. Quando, por decreto de 9 de fevereiro 
de 1898, ele foi nomeado inspetor escolar, foi substituído na 
direção pelo professor Luiz de Campos, que esteve em exercício 
apenas alguns meses. A 23 de julho de 1898, assumiu o cargo de 
diretor em comissão o inspetor João Von Atzingen, e por decreto 
de 4 de abril de 1899 foi novamente nomeado para diretor daquele 
estabelecimento o professor Christiano Volkart.  
 
Juntamente com outras 122 escolas públicas da capital e do 
interior, pelo alto valor histórico na evolução educacional do 
Estado de São Paulo, 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 (5ª a 8ª série) e 
Jovens/Adultos (5ª a 8ª série e Médio). 
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Endereço atual: 
Av Doutor Moraes Sales, 988 – Centro 
Campinas, SP CEP: 13010-001  
Telefone: (19) 3231-7745 / 3236-2128  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
SÃO PAULO (Estado). Directoria Geral da Instrucção Publica. 
Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. São Paulo: Typ. 
Siqueira, 1907-1908. 
 
 

 2


