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Foi criado pelo Presidente do Estado, Bernardino de Campos, e
pelo Secretário dos Negócios do Interior e da Justiça, Bento
Bueno, por decreto de 9 de fevereiro de 1903. Esteve
encarregado de sua organização o prof. Emílio Mário Arantes,
então inspetor escolar, que a 17 do mesmo mês e ano deu posse
aos adjuntos nomeados.
A inauguração solene aconteceu em 31 de março, com a
presença do inspetor escolar Emílio Mário Arantes. O diretor
interino era o adjunto Francisco Conceição, que exerceu o cargo
até 2 de setembro, quando entrou em exercício o nomeado
diretor efetivo, o professor normalista Nicanor Pereira da Silva.
No ano de sua inauguração, foram anexadas ao grupo escolar
todas as escolas da cidade. Nesse ano, foram matriculados 426
alunos – 226 meninos e 200 meninas. Durante os 5 primeiros
anos de existência do grupo, foram matriculados no total 1.708
alunos, dos quais 906 eram do sexo masculino e 802 do sexo
feminino.
O prédio em que foi alojado a partir de 1909 fez parte de um
projeto, elaborado por José Van Humbeeck, para 11 escolas
(Brotas, Cachoeira Paulista, Descalvado, Igarapava, Lençóis,
Matão, Piraju, São Bento de Sapucaí, São João da Bocaina, São
Pedro e Tambau), com 8 salas de aula, à exceção de
Descalvado, que teve ao seu projeto 2 salas acrescidas. As
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plantas são simétricas, com uso independente para cada seção,
isolada por porta tipo vai-e-vem, localizada no corredor central.
Em 1909, o horário de aulas foi desdobrado em dois períodos, a
fim de ampliar o atendimento à população em idade escolar: das
8h às 12h para os meninos, e das 12h30 às 16h30 para as
meninas.
Conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
do dia 7 de agosto de 2002, páginas 1 e 52, dado o 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).
Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª
série), Ensino Especial (Def. Mental) e Jovens/Adultos – Ciclo II
(1ª a 4ª série).
Endereço atual:
R. Conselheiro Antonio Prado, 636 – Centro
Descalvado, SP Cep. 13690-000
Tel. (19) 3583-1050
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