
 
 
 
 
  
 

Histórico da Escola Estadual “9 de Julho” 

Década de 60,  

primeiras fotos da 

escola. 

Fotos atuais, ano de 2017. 



     

               No dia 8 de dezembro de 1.927, vários  educadores 

taquaritinguenses, dentre eles, Dr. José de Magalhães,  Dr. Aimone 

Salerno e o professor major Savério Calderazzo reuniram-se na 

redação do jornal semanário “A Reforma” com o objetivo de fundar 

um estabelecimento particular de ensino primário e secundário, 

denominado “Gymnasio de Taquaritinga”.  

               Apresentadas as bases do novo empreendimento, a ideia foi 

aprovada e a 2 de janeiro de 1.928, o “Gymnasio Taquaritinga” 

iniciou suas atividades instalado no antigo prédio nº 52, da rua 

Duque de Caxias. 

 

 



            Em 2 de janeiro de 1.929 foi fundada a Escola Normal Livre de 

Taquaritinga e em setembro de 1932, foi concedida inspeção 

preliminar do Ginásio pelo Ministério da Educação e Saúde Pública. 

          Durante a primeira gestão de Carlos de Oliveira Novaes no 

cargo de Prefeito Municipal (de 18.01.1931 a 2.10.1932), a prefeitura 

encampou o estabelecimento de ensino, que era, até então, particular 

e estava ameaçado de fechamento, por dificuldades financeiras.  

          No ano de 1.939, foi inaugurado o prédio da Escola Normal, 

localizado na antiga Praça 9 de Julho, atual Praça Dr. Horácio 

Ramalho, onde funciona parte do ITES (Instituto Taquaritinguense de 

Ensino Superior). 
 

 

 

 

 

 

 



                Pelo Decreto-Lei nº 14.855, de 9 de julho de 1.945, assinado 

por Dr. Fernando Costa, Interventor Federal em São Paulo, foram 

criados o Ginásio e a Escola Normal, que eram até então municipais, 

passando-os para a esfera estadual, tendo sido instalados em 

16.08.1945 pelo professor Luiz Antonio Fragoso. 

          Pela Lei nº 604, de 31-12-1949, do então Governador do 

Estado Dr. Ademar de Barros, foi criado o curso colegial (2º ciclo), 

junto ao Ginásio Estadual. 

 

 

 
 



               Em 1.951, o Prefeito Municipal, Dr. Arêa  Leão e o professor 

Mário Rosário Lapenta, Diretor da Escola receberam um telegrama 

da Diretoria dos Serviços de Prédios Escolares do Governo do 

Estado, comunicando que havia sido aprovada a construção do 

prédio para o funcionamento do Colégio Estadual e da Escola 

Normal de Taquaritinga e em 1952, o então prefeito municipal, sr. 

Ernesto Salvagni, pelo Decreto Municipal nº 15, de 29-12-1952, 

declarou ser de utilidade pública uma área de terreno constituída de 

10.842 m2 , destinada à construção do prédio.  

               Em 1.953 o colégio foi transformado em Instituto de 

Educação. O prédio foi construído em 1.957 e inaugurado em 15 de 

novembro de 1.963, durante as solenidades das  comemorações do 

“Dia da Proclamação da República” e é neste mesmo 

estabelecimento que se localiza a atual Escola Estadual “9 de 

Julho”. 
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