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Esse estabelecimento foi criado por decreto de março de 1901, 
quando era presidente do Estado o Dr. Bernardino de Campos, e 
o Secretário do Interior era o Dr. Bento Bueno. O grupo foi 
instalado em prédio doado ao governo, no regime anterior, por 
Gabriel Garcia de Figueiredo, o Barão de Monte Santo: uma casa 
térrea, de construção antiga, que antes de abrigar o grupo 
passou por várias reformas. Ali foram reunidas as primeiras 
escolas isoladas da cidade. 
 
Em 1º de maio de 1901, o grupo escolar foi inaugurado, sob a 
organização do professor Emilio Mario de Arantes. Como o 
edifício não comportava classes para ambos os sexos, dada a 
pequena quantidade de salas, instalaram-se apenas os meninos, 
aproveitando-se os professores das escolas isoladas que ali 
funcionavam. Em 15 de outubro de 1906, a escola passou 
oficialmente a se chamar Grupo Escolar Barão de Monte Santo. 
Seu primeiro diretor foi o professor José Gonçalves P. 
Bittencourt. 
 
O prédio em que foi instalado, na Praça Adhemar de Barros – 
atrás da Igreja Matriz de Mococa, fez parte de um conjunto de 
projetos para 4 escolas, de autoria de Manuel Sabater. Era um 
tipo de escola já adotado anteriormente, com pátio interno e 
vários acessos, na frente, fundos e laterais. Essa escola, mais 
do que uma escola da República Velha, projetada em 1909 e 
construída em 1911, é uma escola-tipo, um modelo a ser 
reproduzido, uma experiência de seriação. Sintetiza, portanto, 
os modelos de ensino e convívio, os padrões pedagógicos então 
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formulados e os valores formais praticados. Quando se procedeu 
ao trabalho de restauro, foi encontrado todo um acervo de 
bancos originais, folhas de janela retiradas 40 anos antes, 
cenários de peças datados de 1920, instrumentos musicais e 
outras tantas informações relevantes sobre a história da 
educação no Estado de São Paulo.  
 
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 07 de agosto de 
2002, páginas 1 e 52.  
 
Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) e 
Jovens/Adultos – Ciclo II (5ª a 8ª série). 
 
Endereço atual: 
Praça Ademar de  Barros, 181, Centro 
Mococa, SP Cep: 13730-048 
Telefone:  (19) 3656-3657 / 3656-4181 
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