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Fonte: Anuário do Ensino do 
Estado de São Paulo,1907-
1908. 
 

O Grupo Escolar da Bela Vista foi fundado por decreto de 27 de 
fevereiro de 1900, sob a organização e direção do professor 
Joaquim Luiz de Brito. O decreto de criação do grupo foi 
assinado pelo então presidente do Estado Coronel Fernando 
Prestes de Albuquerque, e era Secretário do Interior o sr. José 
Pereira de Queiroz.  
 
“Vamos dar uma ligeira noticia do edificio, que fica dentro de 
uma área de 2.425m2, completamente isolado e dominando uma 
vista encantadora, como lembra o seu nome, para depois 
falarmos sobre o estabelecimento de ensino que o ocupa. 
Guarnece a frente do edificio, cercado por grades de ferro, um 
formoso jardim cuidadosamente tratado a expensas do diretor 
do estabelecimento; e os fundos, murados, offerecem uma 
grande área para recreio, onde se encontra, servindo as duas 
secções, e sobre o muro divisório das recreações, uma galeria 
de abrigo, além de um pequeno gymnasio com os necessarios 
apparelhos. 
O edificio que, como se vê pela photographia, tem a fórma de 
chalet, consta de dois pavimentos: o superior com quatro salas, 
e o inferior, com oito. Funcciona no primeiro a secção feminina 
com excepção do 4º anno.” (Revista de Ensino, 1903, p. 68) 
 
O grupo escolar se instalou no edifício da rua Major Diogo, 200, 
no dia 4 de julho de 1900, com 341 alunos matriculados, sendo 
179 da seção masculina e 162 da seção feminina. Mais tarde, 
passou a se chamar Grupo Escolar Professor Júlio Ribeiro, e em  
1964, Escola Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva. 
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Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª 
série). 
 
Endereço atual: 
R. Major Diogo, 200, Bela Vista 
São Paulo, SP  Cep: 01324-000 
Telefone: (011) 3104-1450 
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