
GRUPOS ESCOLARES DE CAMPINAS: RECONSTRUIR A HISTÓRIA PARA PRESERVAR A MEMÓRIA 
EE “FRANCISCO GLICÉRIO” 1° GRUPO ESCOLAR.  

INTRODUÇÃO  

  Os Grupos Escolares de Campinas sofreram muitas 

mudanças na educação de acordo com o desenvolvimento da 

cidade e do ensino público no estado de São Paulo. O 1º 

Grupo Escolar, funcionou na atual EE “Francisco Glicério” e 

surgiu no ano de 1897. A organização da escola era 

completamente diferente das escolas atuais, havia duas 

entradas separando meninas de meninos. Inicialmente, 

matricularam-se 401 alunos, divididos em classes de 1º, 2º e 

3º anos para cada sexo.  

  O presente trabalho se desenvolve no âmbito do Projeto de 

Preservação dos acervos históricos escolares de Campinas, 

desenvolvido pelo CIVILIS/FE/UNICAMP. Os documentos, 

neste subprojeto, referem-se ao período do 1º Grupo Escolar, 

encontrado no almoxarifado da EE “Francisco Glicério”, esses 

documentos possuem grande importância, pois refletem a 

história da instituição. Dentre os materiais encontrados, 

existem fotografias de professores, de alunos, de 

festividades, do prédio, além de documentos como livros de 

matriculas, atas de reuniões, livros ponto, livros de despesas, 

mapas do movimento, fichas de exercício, entre outros, 

datados desde 1897 até 1971. 
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OBJETIVO: O projeto tem como objetivo desenvolver ações direcionadas 

à organização, preservação e digitalização do acervo histórico 

documental do 1° Grupo Escolar de Campinas, localizado na atual EE 

“Francisco Glicério”, cujo edifício abrigou o 1º Grupo Escolar da cidade. 

MÉTODOS: Visando a conservação e a preservação dos documentos que 

retratam a história da instituição, o trabalho deteve-se sobre a 

organização e descrição dos itens documentais. Os documentos foram 

desinfestados, higienizados e organizados por tipologia em ordem 

cronológica. A descrição das fontes ocorre com base na Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G). Devidamente 

organizados, os documentos foram separados e listados por tipologia e 

data, posteriormente iniciou-se o processo de digitalização. 

RESULTADOS: O trabalho se realiza seguindo normas de 

conservação e preservação documental e a digitalização dos 

documentos, para  posteriormente compor um banco de dados dos 

itens inventariados e descritos, visando a divulgação do material em 

várias bases. Ao final do processo os documentos serão novamente 

higienizados e acondicionados de forma adequada para serem 

guardados em local apropriado, no seu local de origem, pois o 

mesmo reflete a história e a imagem da instituição. 

 

CONCLUSÃO: O trabalho tem proporcionado uma 

fundamental reflexão sobre a relevância de preservar este 

patrimônio histórico, visando  cumprir as etapas propostas  

pelo projeto e que se encontram em desenvolvimento. 
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