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O Grupo Escolar de Tietê foi criado em 1898, e instalado no 
começo de 1899. A Câmara em exercício em 1897 adquiriu um 
terreno na rua São Sebastião, para nele ser edificado o grupo, mas 
a mesma Câmara decidiu, pouco depois, pela aquisição de novo 
terreno em local mais apropriado. Naquele mesmo ano, começou a 
construção, que terminou em 1898, quando foram transferidos 
para o novo prédio o mobiliário e demais pertences do edifício 
particular onde até então o grupo havia funcionado na condição de 
escolas reunidas. Depois de instalado o novo estabelecimento, foi 
aos poucos sendo completado com anexos. 
 
No prédio havia 10 salas de aula, cada uma com capacidade para 
45 ou 50 alunos. Esse  edifício é o único que apresentava, como 
ornamento da fachada, o mapa da América do Sul, ressaltando o 
espírito cívico predominante nos primeiros anos da República. 
Atualmente, a escola está localizada na rua Luiz Fernandes Diogo. 
 
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 8ª série) e 
Ensino Especial (Def. Mental). 
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Endereço atual:  
Rua Luiz Fernandes Diogo, 432 - Centro  
Tietê, SP - Cep. 03045-050 
Telefone: (15) 282-1024 
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