
1900  Grupo Escolar da Alameda do  
                       Triunfo 

         Atual: EE João Kopke 
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Criado por decreto de 3 de abril de 1900, no exercício do então 
presidente do Estado Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, 
e tendo como Secretário do Interior o sr. José Pereira de 
Queiroz, esse grupo foi instalado no dia 3 de setembro de 1900, 
com a denominação de Grupo Escolar da Alameda do Triunfo. 
 
Sua organização e direção foram confiadas ao professor José 
Carlos Dias, que nessa ocasião estava em exercício na Escola 
Complementar de Itapetininga.  
 
O prédio, arrendado pelo Governo, em que passou a funcionar o 
grupo situava-se na Alameda do Triunfo, 16, hoje Alameda 
Cleveland, em frente à atual Estação Júlio Prestes. Foi dividido 
em dois pavimentos – um superior e outro inferior, funcionando 
no primeiro a seção masculina e no segundo a feminina, com 
200 alunos em cada seção. Em 1909, o grupo mantinha 10 
classes, com um primeiro ano suplementar em cada seção. 
“Possui além disso, dois jardins laterais, dando entrada 
separadamente a cada secção e duas areas destinadas para 
recreio.” (Revista de ensino, 1903, p. 156)  
 
As classes remanescentes do Grupo Escolar de Santa 
“Iphigênia”, extinto em 1913, bem como as do Grupo Escolar 
Campos Sales, antigo GESC do Sul da Sé, extinto em 1925, 
foram anexadas a essa escola. 
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Esse grupo escolar foi transferido em 15 de fevereiro de 1926 
para um edifício adquirido pelo Estado, que pertencera à 
Baronesa de Arari, na Alameda Cleveland, 331, em Campos 
Elíseos. 
 
Em 13 de agosto de 1926, o presidente do estado, Dr. Carlos de 
Campos, atendendo às reivindicações de ex-alunos de João 
Kopke, entre eles o Dr. Rangel Pestana decretou a alteração do 
nome da escola para Grupo Escolar João Kopke, em homenagem 
a esse professor que havia falecido naquele ano. 
 
Em 21 de janeiro de 1942, por ocasião da extinção do Grupo 
Escolar “Miss Browne”, antiga Segunda Escola Modelo do Carmo, 
depois Grupo Escolar do Carmo, que funcionava na rua dos 
Guaianazes, suas classes remanescentes foram anexadas ao 
GESC João Kopke. 
 
Através do Decreto nº 51334, de 20 de janeiro de 1969, foi 
criado o Ginásio Estadual Honório Monteiro, que passou a 
funcionar no período da tarde nas instalações desse grupo 
escolar, cujas aulas ocorriam pela manhã.  
 
Em 29 de janeiro de 1976, conforme Resolução SE nº 5/76, de 
29 de janeiro de 1976, houve a fusão do Ginásio Estadual 
Honório Monteiro com o Grupo Escolar João Kopke. A escola 
passou a se denominar Escola Estadual de Primeiro Grau João 
Kopke. 
 
Durante o período de 1983 a 1987, essa escola ofereceu também 
o curso colegial, atual ensino médio. Dessa forma passou a 
chamar-se EEPSG João Kopke até a extinção do curso colegial. 
 
Com a reorganização da rede estadual de ensino, conforme 
Resolução SE nº 37/96, publicada no Diário Oficial do Estado, de 
24 de novembro de 1999, a escola voltou a oferecer o ensino 
médio.  
 
Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) 
e Ensino Médio (Geral). 
 
 
Endereço atual:  
Al. Cleveland, 331, Campos Elíseos 
São Paulo, SP Cep: 01218-000 
Telefone: (011) 3331-0859 / 3337-5340  
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