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O Primeiro Grupo Escolar do Braz foi criado por decreto de 8 de 
agosto de 1898, e instalado no dia 15 do mesmo mês e ano, em 
prédio de propriedade do Estado. Situado na avenida Rangel 
Pestana, o grupo recebia, anualmente, segundo o Anuário do 
Ensino do Estado de São Paulo de 1907/1908, matrículas de 700 a 
800 alunos, de ambos os sexos. O seu primeiro diretor foi o 
professor Mario de Arantes, logo substituído pelo professor 
Francisco Pinto e Silva. 
 
O edifício em que estava instalado dispunha de 16 salas de aula: 
esse grupo se distinguia pelo número elevado de classes, 
provavelmente devido à alta demanda escolar da capital.  
 
Sofreu reformas a partir de 1926, devido a um incêndio ocorrido 
em suas instalações. 
 
Pela resolução nº 24 da Secretaria de Estado da Educação/SEE, de 
28 de janeiro de 1976, constante do Diário Oficial de 29 de janeiro 
de 1976, o Grupo Escolar “Romão Puiggari” e o Colégio Estadual 
“Anne Frank” (criado  pela lei nº 9.246, de 19 de janeiro de 1966, 
Diário Oficial de 21 de janeiro de 1966) fundiram-se para constituir 
a Escola Estadual de Primeiro Grau  “Romão Puiggari”. 
 
Segundo dados do Sistema de Informações Educacionais, a escola 
atendeu ao Ensino Supletivo de Segundo Grau a partir de 
2/2/1988. Foi transformada em Escola Estadual de Primeiro e 
Segundo Graus pela resolução nº 163 da Secretaria de Estado da 
Educação, de 22 de julho de 1988, constante do Diário Oficial de 
23 de julho de 1988.  
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Conforme publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do 
dia 7 de agosto de 2002, páginas 1 e 52, 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).  
 
  Além das salas de aula, o edifício contava ainda com sala da 
diretoria, vestiários, depósitos de materiais escolares (objetos para 
estudo de Física, Química, Anatomia e Geografia), porão (onde são 
guardados os aparelhos de ginástica e instalados os sanitários) e 
pátios de recreação.    
  O grupo escolar funcionava com duas seções, masculina e 
feminina, complemente separadas. No ensino constava somente o 
curso preliminar, ministrado nos moldes das escolas-modelos da 
capital.  
 
Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). 
 
Endereço atual:  
Av. Rangel Pestana, 1482 – Brás 
São Paulo, SP - Cep: 03045-050 
Tel. (11) 3208-8866 / 3271-5319  
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