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Grupo Escolar de Sertãozinho
1951 Grupo Escolar Prof. Anacleto Cruz
Atual: EMEF Prof. Anacleto Cruz
Sertãozinho - SP

Fonte: Anuário do Ensino do
Estado de São Paulo, 19071908.

Criado por decreto de 23 de agosto de 1901, esse grupo foi
instalado somente em 5 de junho de 1902, pelo professor
Benedicto de Sá Vianna, nomeado para organizá-lo e dirigi-lo.
Na data de sua instalação, a escola contava com 305 alunos
matriculados, sendo 193 meninos e 112 meninas. O 4º ano foi
criado nas duas seções em fevereiro de 1904.
A partir de 1905, esse estabelecimento passou a funcionar com
8 classes, ou seja, 4 em cada seção. Segundo os dados do
Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1907-1908, em
1903 foram matriculados 323 alunos; em 1904, 310 alunos; em
1905, 289 alunos; em 1906, 310 alunos; e em 1907, 313
alunos. A municipalidade ficou encarregada da construção do
prédio destinado a abrigar a escola, e o cedeu ao Estado. No
entanto, esse edifício era pequeno demais para atender à
população em idade escolar que acorria àquele estabelecimento,
e o governo do Estado ordenou, posteriormente, a construção de
outro prédio, ao lado do antigo, o que permitiu o funcionamento
das duas seções em prédios separados.
No ano de 2000 a escola foi municipalizada.
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
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Endereço atual:
R Aprígio de Araujo, 769, Jd. 5 de dezembro
Sertãozinho, SP Cep: 14160-030
Telefone: (16) 642-2221 / 642-4099
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