A Escola foi fundada (instalada) em
16 de fevereiro de 1959 com nome de
“Grupo Escolar de Vila Indaiá”, cujo
nome justifica-se pelo fato da Escola
estar localizada no bairro Vila Indaiá.

Com o tempo, passou a funcionar com três turnos, manhã,
tarde e noite, com classes de 1ª a 8ª séries, 02 classes de préescola e 02 classes de deficientes auditivos. Nesta época, o
nome da escola já diferente. Seu nome então era “Escola
Estadual de 1º Grau Indaiá” (reforma do ensino em 1971)
que uniu os antigos cursos primários e ginasiais num único
grau de ensino, no caso o 1º grau, com oito anos de duração.

Em 2006, após consulta e aprovação da comunidade
escolar, esta U.E. passa a ser Escola de Tempo Integral
(ETI), desenvolvendo um currículo diferenciado,
juntamente com mais cinco outras escolas da Diretoria
Regional de Ensino de Limeira.
No ano de 2013 a Escola aderiu ao Programa Ensino
Integral (PEI), implementado pela SEE/SP, voltado
para a melhoria dos resultados educacionais e para o
fornecimento de uma formação plena do
desenvolvimento das potencialidades dos educandos.

2014 – Cerimonia do Selo de Qualidade em Gestão Escolar

Há anos que a escola é referência na comunidade, que
reconhece o comprometimento da instituição na melhoria
contínua dos índices de qualidade da educação, sendo
certificada por duas vezes, nos anos de 2012 e 2014 com o Selo
de Qualidade em Gestão Escolar, pelo Conselho Nacional de
Certificação de Qualidade em Gestão.

• Carolina Augusta Seraphim nasceu em Rio Claro/SP em 20 de
abril de 1947. Ela faleceu em 23 de novembro de 1989.

• Em 16 de maio de 1991, a escola passou a denominar-se
“Escola Estadual de 1º Grau Profª Carolina Augusta Seraphim”.
Recebeu este nome em homenagem à professora Carolina, que
lecionava a disciplina de Ciências na escola.

• Esta professora era muito estimada por todos e sua morte
prematura e súbita, abalou toda a escola. Assim, por meio de um
abaixo-assinado, alunos, pais, professores, funcionários e
direção da escola, pediram e conseguiram a mudança do nome
da escola.
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