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

 
Esse grupo escolar foi inaugurado em 20 de setembro de 1903, e 
instalado em prédio construído especialmente para abrigá-lo. 
Seu organizador foi o então inspetor escolar Justiniano Vianna, 
que esteve como diretor em comissão até o dia 22 de setembro 
de 1903 quando foi substituído pelo professor João Benedicto da 
Conceição China. 
 
O prédio foi construído num ponto bastante elevado da cidade, 
numa área de 880 metros quadrados, originalmente arborizada e 
ajardinada, com serviços de água e esgoto. A escola contava 
com 8 salas de aula espaçosas e bem iluminadas, das quais 4 
estavam no pavimento inferior e 4 no superior, além de uma 
sala para a diretoria e outra para o almoxarifado. Anexo ao 
prédio, foi construído um ginásio esportivo, dividido em duas 
partes, uma para os meninos e outra para as meninas.  
 
No ano de 1907, conforme o Anuário do Ensino do Estado de São 
Paulo, foram matriculados 352 alunos, dos quais 184 eram 
meninos e 168 meninas. 
 
Juntamente com outras 122 escolas públicas da capital e do 
interior, pelo alto valor histórico na evolução educacional do 
Estado de São Paulo, seu prédio foi tombado pelo Conselho do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), conforme publicação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 7 de agosto de 
2002, páginas 1 e 52. 
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Atualmente, a escola oferece Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 
e Ensino Especial (Def. Mental). 
 
Endereço atual: 
Av. General Osório, 215, Centro 
Jaboticabal, SP  Cep: 14870-100  
Telefone: (16) 3202-1631 
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