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Esse grupo escolar foi instalado pelo governo do estado em  agosto
de 1913.
Segundo informações de Adamastor Amado Stoffel, parte delas
publicadas no jornal “A Tribuna”, em 13 de junho de 1989, essa
escola está relacionada à “Escola do Povo”, fundada em 1893.
Sobre a fundação dessa escola diz o citado autor:

“ Os fundadores, na sua maioria, são maçons
respeitáveis e pertencem à loja ‘Fraternidade’, de
Santos. Um dos seus nobre objetivos é construir
escolas laicas para a infância pobre. A instituição
não é, portanto, um ‘colégio’ e nem esse nome
recebe porque o termo, durante anos, significou
‘estabelecimento religioso de ensino com objetivos
catequistas’”.

Stoffel alega que em 1894, segundo noticiário da época, o Estado
pretendia assumir a escola e que, em  1895, era iniciado um
movimento entre os habitantes de São Vicente para a construção
de prédio próprio para esse estabelecimento de ensino. Segundo o
autor, em 1896, a “Escola do Povo”, que funcionava no Largo
Batista Pereira, esquina com a “Rua das Flores” mudou-se para a
Rua XV de Novembro, em casa adaptada para residência do mestre
José Gonçalves Paim, que viera do Rio de Janeiro, e de sua família.



Lá permaneceram até 1898 quando, em setembro a cobertura do
edifício social foi terminada:

“(...)Encimando as colunas, um trabalho de alto
relevo representa o globo terrestre, um livro e um
compasso, simbolizando a sabedoria, a cultura e a
filosofia dos fundadores da ‘Escola do Povo ’...”.

Em 10 de junho de 1903, conforme Stoffel, são realizadas as
comemorações do 10º aniversário da “Escola do Povo” de São
Vicente:

“Recebe felicitações a diretoria da ‘Escola do Povo’,
representada na figura simpática de seu digno
presidente, JOAQUIM DUARTE DA SILVA, pelo
brilhantismo da festa aniversária comemoradora dos
dez anos da mais útil instituição que, iniciada em
fins do século passado, inicia o presente século e
tanto honra os que nela se empenham.”

Em 6 de agosto de 1913, diz Stoffel, “... a ‘Escola do Povo’,
construída com subscrições populares, acha-se, agora, sob tutela
do Estado, que resolve ampliá-la, construindo um prédio, em forma
de ‘U’, dando fundos para a Rua Padre Anchieta. Nessa
oportunidade, o governo delibera reunir as escolas públicas
isoladas que funcionam na cidade, instalando-as todas, num só
estabelecimento: um Grupo Escolar.”

Em 1915, segundo o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo
daquele ano, foram matriculados 497 alunos, com freqüência média
de 304. Seu diretor era Gastão Ramos.

Em 1922 os festejos oficiais do primeiro centenário da
Independência do Brasil foram realizados nas dependências dessa
escola, consideradas o melhor local para aquelas comemorações.

Para homenagear o primeiro Vigário e Capitão-mor nomeado na
Capitania de São Vicente, por Martin Afonso de Souza, a
denominação da escola mudou, em 1947, para GESC Capitão-mor
Gonçalo Monteiro. Em 1949 o Governo do Estado torna a mudar
seu nome para GESC de São Vicente.

A comemoração dos 50 anos da “Escola do Povo” em 1963, e a
colocação no prédio da escola de placa alusiva à data, com a
seguinte inscrição: “Esta ‘Escola do Povo’, por ele iniciada,
completa meio século de serviços – 1913- 6 de agosto de 1963”,



na opinião de Stoffel: “escamoteia 20 anos, um mês e 27 dias,
como se esse tempo real e romântico, anterior a 1913 não
existisse.”

Conforme lei nº 2237, de 20 de dezembro de 1979, a Escola
Estadual de Primeiro Grau de São Vicente passou a denominar-se
Escola Estadual de Primeiro Grau Profª Zina de Castro Bicudo. Em
1985 a escola passou a oferecer também o segundo grau, mudando
sua denominação para:  Escola Estadual de Primeiro e Segundo
Grau Profª Zina de Castro Bicudo.

Conforme informação de Stoffel, as instalações da escola,
construída em 1913 sofrem um incêndio criminoso.

Em 19 de abril de 2001 foi assinado o convênio entre o governo do
Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Vicente,
municipalizando as classes dessa escola, que foi extinta no dia 02
de maio de 2001. Suas classes e seus respectivos alunos foram
remanejados para as escolas municipais: EMEF Carolina Dantas e
EMEF Prof. Constante Luciano Clemente Houlmont.

Seu prédio, localizado na Praça Coronel Lopes nº 387, abriga,
desde 2001, a Diretoria de Ensino – Região de São Vicente.
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