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O Grupo Escolar de Limeira foi criado por decreto de maio de 
1901, quando era presidente do Estado o Dr. Francisco de Paula 
Rodrigues Alves. Para organizá-lo, foi designado o inspetor 
escolar João Von Atzinguen, que a 1º de junho deu início a seu 
trabalho, transferindo-o pouco depois ao seu colega Antonio 
Rodrigues Alves Pereira. 
 
Como o estabelecimento devia funcionar em prédio particular, 
oferecido para esse fim pelo Coronel Flamínio Ferreira de 
Camargo, fizeram-se, com despesas pagas pela Câmara 
Municipal, as reformas no edifício. Por decreto de 14 de junho 
de 1901, foi dado ao grupo o nome de Coronel Flamínio Ferreira. 
 
Em 1º de setembro de 1901, com a presença do Major Francisco 
Pedro do Canto, que então exercia interinamente a função de 
inspetor geral do ensino, teve lugar a inauguração dessa escola. 
Por decreto de 8 de novembro de 1901, foi nomeado diretor o 
professor Emilio Augusto Ferreira, que assumiu suas funções em 
14 de novembro do mesmo ano. 
 
Em 20 de junho de 1907, o grupo foi transferido para prédio 
próprio, construído pelo governo com auxilio da municipalidade. 
As aulas, que haviam sido suspensas por um mês, foram 
retomadas em 22 de julho. Esse prédio fez parte de um conjunto 
de projetos de autoria de José Van Humbeeck. 
 
Atualmente, funcionam no prédio a Biblioteca e a Casa de 
Cultura, órgãos da Secretaria Municipal de Cultura Turismo e 
Eventos de Limeira. 
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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. 
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