
1915 Grupo Escolar de Caconde
Atual: EE Dr. Cândido Lobo
Caconde – SP

Foi instalada em 25 de agosto de 1915, funcionando em um
período, com 7 classes, de 1ª a 4ª série, em prédio do Estado,
cuja construção foi iniciada em 1912. A autoria do projeto do seu
edifício é de Arthur Castagnoli.

Em 1915, segundo o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo
daquele ano, foram matriculados 242 alunos, com freqüência média
de 182. Seu diretor era Possidônio Salles, complementarista. Como
acontecia nos demais grupos escolares da época, as classes e os
respectivos professores eram separadas por sexo, assim como a
sala dos professores.

Segundo informações, enviadas em 2003 por funcionários da
própria escola, nos primeiros tempos de seu funcionamento os
alunos eram tratados de forma muito severa. Não se admitia
questionamentos e indisciplina. Eram aplicados castigos físicos tais
como palmatória e ficar ajoelhado no milho.

Em 1954, em homenagem ao Dr. Cândido Lobo, médico e educador,
que foi vereador, presidente da Câmara, prefeito de Caconde e um
dos batalhadores para a criação desse estabelecimento de ensino,
o mesmo passou a denominar-se GESC Dr. Cândido Lobo.

A partir da década de 1960, como nas demais escolas públicas do
estado, surgem as classes mistas.
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Em 1974 o atendimento escolar foi ampliado para até a 8ª série do
Primeiro Grau (atual Ensino Fundamental), passando a escola a
denominar-se EEPG Dr. Cândido Lobo.

Com a reorganização das escolas da rede estadual de ensino, em
1996, a escola passou a oferecer somente ensino de 1ª a 4ª série
do ensino fundamental.

Em 1998, com exceção dessa, as escolas estaduais de 1ª a 4ª
séries do ensino fundamental do município de Caconde foram
municipalizadas.

Atualmente a escola oferece Ensino Fundamental (de 1ª a 4ª série).

Endereço atual:
Praça Cel. Gustavo Ribeiro, 92 - Centro – Caconde, SP
CEP 13770-000  - Fone:(19)  6621187 / 36622030
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