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O Grupo Escolar Dr. Júlio de Mesquita foi organizado em 1900
pelo então inspetor escolar Antonio Rodrigues Alves Pereira, e
instalado em 10 de fevereiro daquele ano, em edifício construído
pelo governo do Estado. Pouco depois da instalação, o governo
confirmou o nome dado a esse grupo.
No seu primeiro ano de funcionamento, teve apenas 9
professores; de 1901 a 1904, depois de criado o 5º ano,
passaram a funcionar 12 classes com 12 professores para regêlas. Depois da lei que suprimiu o 5º ano dos grupos escolares,
ficou com 10 classes, sob a regência de 10 professores. Até 30
de novembro de 1907, 146 alunos haviam concluído ali o curso
preliminar.
O edifício em que foi instalado esse grupo escolar fica na rua
Campos Salles, 35. De feições neogóticas, possui fachadas
projetadas por Dubugras, as quais receberam um tratamento
especial. Na planta original da escola foram introduzidas
modificações, pela incorporação da circulação nas salas de aula,
criando ali um ambiente com forma simétrica. O edifício passou
por vários restauros tais como: em 1940 (ampliação do edifício
principal e construção de mais um galpão); 1958/60 (reforma do
galpão original) e em 1971.
Na restauração feita em 1971 notou-se que os habitantes da
cidade envolvidos no trabalho de prospecção, desde os operários
até o prefeito que acompanhou com interesse esse trabalho,
todos tinham cursado o primeiro grau nesse estabelecimento,
onde há um acervo da memória da escola. Esse acervo e objetos
doados pela população que, convocada pelo rádio, reagiu com
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grande entusiasmo, foram colocados em exposição no porão da
escola, que foi restaurado e transformado em museu (cf.
FERREIRA et alii. Arquitetura Escolar Paulista: Restauro, 1998,
p. 74).
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),
Jovens/Adultos (5ª a 8ª série e Médio) e Ensino Especial (Def.
Mental e Visual)
Endereço atual:
R. Campos Salles, 35 - Centro
Itapira, SP - Cep: 13970-170
Telefone: (19) 3863-1360
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