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Grupo Escolar Dr. Augusto Reis
Atual: EMEF Dr. Augusto Reis
São Manuel - SP

Fonte: Estado de São
Paulo: Edifícios
Escolares, 1929.

Em 1895, quando apareceram as primeiras idéias de fundação de
um grupo escolar nessa cidade, apenas 3 escolas isoladas
funcionavam ali: os 1º e 2º anos do sexo masculino, e o 2º ano
do feminino. Nessa época, chegaram de Botucatu os professores
Benedito Maria Tolosa e D. Garibaldina Pinheiro Machado
Caldeira Tolosa, sua esposa, removidos para São Manuel – ele
para o cargo de diretor do grupo e para o 3º ano do sexo
masculino, e ela para o cargo de adjunta do mesmo grupo e
para o 1º ano do sexo feminino.
O primeiro passo para a criação do grupo escolar foi a reunião
das escolas isoladas existentes então. A partir daí, começaram a
funcionar as do sexo masculino em um prédio, e a do feminino
em outro, porém ambas as escolas situadas no Largo da Matriz.
O governo, atendendo à solicitação da Câmara Municipal,
promulgou, no dia 24 de janeiro de 1900, a lei que decretava a
criação do grupo. Foi instalado em 10 de fevereiro do mesmo
ano, e entre 1900 e 1902 funcionou nos mesmos prédios onde
inicialmente estavam instaladas as escolas reunidas.
Em 15 de novembro de 1900, foi lançada a pedra fundamental
para a construção do novo edifício destinado a esse grupo
escolar. Em 1902, foram concluídas as obras e começaram a
funcionar as classes do Grupo Escolar Dr. Augusto Reis. O
edifício projetado por Victor Dubugras constitui uma solução
única dentre os grupos escolares construídos na época: o
ginásio foi incorporado à edificação, resultando numa fachada
assimétrica. É o único projeto que apresenta esse tipo de
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solução, até 1920. Desde seu início até 1908, o grupo funcionou
com um número de matrículas nunca inferior a 390 alunos.
Pelo alto valor histórico na evolução educacional do Estado
São Paulo, juntamente com outras 122 escolas públicas
capital e do interior, seu prédio foi tombado pelo Conselho
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), conforme publicação
Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 7 de agosto
2002, páginas 1 e 52.
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Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª série)
e Jovens e Adultos – Ciclo I (1ª a 4ª série).
Endereço atual:
Av. Irmãs Cintra, s/nº, Centro
São Manuel, SP Cep: 18650-000
Telefone: (14) 6841-2502
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