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Escola Estadual “Brasil”



Histórico do Segundo Grupo Escolar de Limeira

1935-1939: Grupo Escolar “Cel. Flamínio
Ferreira de Camargo”.

1936-1937: Escola Profissional Municipal
Mista Primária “Dr. Trajano Camargo”.

1937-1938: Colégio Santo Antônio.

Criado em 28 de setembro de 1934, a instalação do Segundo Grupo Escolar de Limeira ocorreu em 08 de
maio de 1935. Na ausência de um prédio próprio, funcionou, inicialmente, até maio de 1939 em salas do
Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira” e, também, em salas cedidas por outras instituições de ensino, como
a Escola Profissional Municipal Mista Primária “Dr. Trajano Camargo” (1936 e 1937), o Colégio Santo Antônio
(1937 e 1938) e, somente em fevereiro de 1939 iniciou-se a migração gradativa para o seu edifício,
transferindo-se definitivamente em junho do mesmo ano.

O seu edifício foi inaugurado solenemente em 7 de maio de 1939, durante a Primeira Festa da Laranja
realizada em seu estabelecimento, no período de 7 a 14 de maio. Em 27 de maio de 1941, em
reconhecimento ao município por ostentar o título de “Capital da Laranja”, o Governo do Estado concede
ao seu segundo grupo escolar o nome da Pátria: Grupo Escolar “Brasil”.



A denominação “Brasil” seria um tributo a mais de civismo, erguido em
honra à Pátria pelos habitantes do município, o qual já havia dado às
suas escolas municipais os nomes de todos os estados brasileiros. Assim,
teriam a partir dessa iniciativa, um outro magnífico ensejo de ver
exaltado na fachada desse estabelecimento educacional, como um
incentivo e um florão de glória, o nome que simboliza todo um
evangelho de luminosidade e esplendor. Em 1976, a escola inicia o
atendimento às quatro últimas séries do ensino de 1o grau (Ensino
Fundamental II), sendo denominada de Escola Estadual de Primeiro
Grau “Brasil”. Em 1990, passa a oferecer o ensino de 2o grau (Ensino
Médio), sendo reconhecida como Escola Estadual de Primeiro e Segundo
Graus “Brasil” e em 1999, recebe a denominação que prevalece
atualmente: Escola Estadual “Brasil”. Ao longo de sua história, a escola
ofertou o ensino primário (Ensino Fundamental I), de 1935 a 1995; a
educação pré-escolar (Educação Infantil), de 1950 a 1995; o ensino
ginasial (Ensino Fundamental II), de 1976 a 2016; a modalidade de
educação especial (classes especiais), de 1961 a 1995; as modalidades
da Educação de Jovens e Adultos: ensino supletivo em nível médio, de
1990 a 1997, retornando em 2006, e o Telecurso, de 2000 a 2008.
Ainda, a partir de 2017, a escola apresenta um diferencial em seu
período diurno, o oferecimento do ensino médio em tempo integral.

1939: Segundo Grupo Escolar de Limeira.

1939: Inauguração solene do prédio do
Segundo Grupo Escolar, em 7 de maio,
durante a primeira Festa da Laranja de
Limeira, realizada em seu
estabelecimento, no período de 7 a 14 de
maio.



Biografia
Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro,
onde ancoraram seus navios. Inicialmente as terras ultramarinas
foram nomeadas de Terra de Vera Cruz, depois Santa Cruz e,
finalmente, Brasil. Tal denominação está associada ao fato de o litoral
das novas terras americanas possuir grande quantidade de uma
árvore, cuja madeira era vermelha como uma brasa, o pau-brasil.
Portanto, o termo “Brasil” deriva-se de “brasa”, devido à associação
da cor do tronco da árvore ao fogo. O território brasileiro foi objeto
de exploração portuguesa de 1530 a 1822 (Brasil Colônia), quando
em 7 de setembro de 1822 foi proclamada a sua independência em
relação à Coroa Portuguesa (embora o vínculo colonial tivesse sido
rompido, de fato, quando em 1808 a capital do reino foi transferida
de Lisboa para a cidade do Rio de janeiro), inaugurando o Período
Imperial, que perdurou até 1889, quando foi proclamada a República,
culminando no banimento da Família Imperial e na instalação de uma
nova forma de governo (Brasil República).

República Federativa do Brasil.

Oficialmente, denominado República Federativa do Brasil, o país encontra-se dividido em 27 unidades
federativas (26 estados e um distrito federal), e estes constituindo em todo o seu conjunto 5.570 municípios.
Possui a quinta maior área do mundo (8.515.767,049 km², incluindo 55.455 km² de água), sendo o maior país
lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multicultural e etnicamente diversa, em decorrência
da grande imigração oriunda de variados locais do mundo.
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