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E.E. “Dona Cacilda Caldas Cruz” 

O grupo escolar Dona Cacilda 
Caldas Cruz foi criado por Decreto 
de 26-08 -1953, publicado no DO 
de 27-08-1953, foi instalado a 
contar de 09-09-1953 e 
denominava-se Grupo Escolar de 

Ibitinga. 
 

 



E.E. “Dona Cacilda Caldas Cruz” 
Dona Cacilda, como todos a conheciam era uma criatura boníssima, dona de um coração 
grandioso, pronta a servir o próximo, nos momentos de necessidade sempre com um sorriso nos 
lábios. 
Lecionou nas escolas Taquaral e Macaúba, localizada neste município e posteriormente aprovada 
em concurso, foi nomeada professora do Grupo Escolar "Profº Ângelo Martino", onde fez o curso 
primário. Foi para São Paulo continuar seus estudos no Colégio e internato Santa Terezinha e no 
Instituto de Educação "Prof.Álvaro Guião, de São Carlos, diplomou-se professora normalista. 
Fez parte de campanhas memoráveis em benefício do bem comum e da sua Pátria. Quando 
estudava em São Paulo juntamente com seus colegas e mestres participou da Revolução 
Constitucionalista de 1932, levando víveres e remédios às famílias dos que haviam partido para a 
luta. Por ocasião da campanha "Ouro para o bem de São Paulo", despojou-se de todas as suas 
joias em benefício do Movimento Paulista. 
Descendente de família de boas virtudes herdou qualidades que a tornaram conhecida em nossa 
terra constituindo-se num maravilhoso exemplo para novas gerações. 
Seu nome foi dado ao Grupo Escolar de Ibitinga atendendo ao desejo dos professores e muitas 
pessoas moradoras de Ibitinga. 
Dona Cacilda era filha do Sr. Osório de Souza Caldas e de Dona Pureza Simões Caldas. Nasceu em 
10/04/1915 e faleceu em 01/08/1954. 
Mesmo sendo professora nunca lecionou nesta escola e na época do seu falecimento o seu pai 
era o prefeito da cidade e atendendo aos muitos pedidos deu o nome de sua filha como patrona 
desta escola: Dona Cacilda Caldas Cruz. 

• 
Leia mais: http://e-e-donacacildacaldascruz.webnode.com/ 
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E.E. “Dona Cacilda Caldas Cruz” 

Fontes de pesquisa e autoria 
 

Plano de Gestão da escola Dª Cacilda Caldas Cruz 

Blog da escola: http://e-e-donacacildacaldascruz.webnode.com/ 

Museu Duílo Galli.  

  

 

Autoria: Corpo gestor da unidade escolar.  

 

 

Todas as informações contidas neste documento são de exclusiva 
responsabilidade de: Marise Alice Pires Leite Bomfim dos Santos.  
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