


Introdução:
Atualmente, essa escola faz

parte do Programa Ensino

Integral - PEI, oferecendo o

Ensino Médio, desde 2013. Do

ponto de vista pedagógico é

importante ressaltar: O Ginásio

Vocacional de Rio Claro, primeiro

nome dessa unidade escolar,

implementava vários conceitos e

métodos, tais como

interdisciplinaridade, estudo do

meio, formação contínua do

professor, trabalho em equipe,

vínculo entre escola e

comunidade, entre outros.

(CHIOZZINI, 2014).

Ginásio Vocacional Chanceler Raul

Fernandes, em finais dos anos 1960.

Fonte: APHRC.



A escolha do patrono em 1968:
O Ginásio Vocacional de Rio Claro foi criado pela Lei n. 8.014, de

05/11/1963. Mas, somente em 1968, já em plena Ditadura Civil-Militar

brasileira, que o Ginásio Vocacional de Rio Claro recebeu sua atual

denominação, ou seja, a escola teve seu patrono nomeado, o Chanceler

Raul Fernandes, através do Decreto n. 49.267, de 01/02/1968. Por que

essa escolha, já que o referido chanceler, nascido em Valença, Estado

do Rio de Janeiro, não fez parte da história nem da comunidade de Rio

Claro? A escolha do patrono foi realizada no âmbito do Governo do

Estado de São Paulo, de um nome com projeção nacional, por decreto:

político de renome nacional e internacional; jurista e homem de letras;

exemplo de espírito público e de patriotismo; chanceler da República

(Ministro das Relações Exteriores). A escola, então, a partir de 1968

passou a denominar-se Ginásio Vocacional Chanceler Raul Fernandes.



Fotografia sem data do patrono

Raul Fernandes.

Fonte: www.oab.org.br

Biografia do patrono: Raul Fernandes. 

Raul Fernandes nasceu no dia 24 de Outubro

de 1877, no município de Valença, no Rio de

Janeiro, atuou como jurisconsulto e teve uma

atuante carreira política, além de ter sido

diplomata. Em 1897, formou-se em bacharel

em Ciências Sociais e mais tarde, em 1898,

conseguiu o diploma em Ciências Jurídicas.

Teve uma brilhante carreira política no Estado

do Rio de Janeiro chegando a ser eleito

Presidente do Estado para os anos de 1922 a

1923. Também foi Consultor Geral da República

em 1932. Foi nomeado como Ministro das

Relações Exteriores por duas vezes: 1946 a

1951 e 1954 a 1955. Raul Fernandes faleceu

em 06 de Janeiro de 1968.

Fonte: www.cpdoc.fgv.br

http://www.oab.org.br/
http://www.cpdoc.fgv.br/
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