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Desde outubro de 2011
na direção da Escola
Estadual Padre An-

chieta, da rua Visconde Abae-
té, 154, Rosângela Sampaio Al-
ves disse, em entrevista ao
Jornal do Brás, que já estão em
andamento os preparativos
para o Centenário da escola,
cuja festa está pré-agendada
para o dia 25 de agosto. A ideia
é reunir ex-alunos dos anos 60,
70, 80 e 90, que já estão sendo
contatados por e-mail.

Rosângela, que chegou à
escola em 2009 (era vice-di-
retora), disse que atualmente
se encontram no período da
manhã, 500 alunos. À tarde, é
registrado o mesmo número, e
à noite, a escola caminha para
o mesmo patamar, totalizando
cerca de 1.500 alunos, no En-
sino Fundamental I e II e En-
sino Médio – 25% deles são
bolivianos. Há ainda um redu-
zido número de angolanos.

Vinda de professores
mediadores

Ela destacou que, por meio

Padre Anchieta vai festejar I Centenário
Eduardo Cedeño Martellotta

da Secretaria de Estado da
Educação, professores medi-
adores têm feito um bom tra-
balho, para a solução de even-
tuais brigas entre alunos,
questões em relação aos pais
ou mesmo com a comunida-
de, no sentido de buscar par-
cerias. Por conta da atuação
desses professores mediado-
res, ela não vê conflitos entre
os alunos brasileiros e bolivi-
anos. “Se tivermos algum de-

sentendimento, chamamos os
pais para resolver”.

Entre as parcerias, Rosân-
gela cita o Jornal do Brás, o
Rotary Club Brás e o Lojão do
Brás. Este último cede as vans
para locomoção dos alunos.

Convivência harmoniosa
Neste curto período, des-

de que assumiu, o prédio da
escola foi melhorado, com a
limpeza e manutenção, e exis-
te bom relacionamento entre
professores, grupo gestor e
alunos. Tudo isso foi possível,
segundo ela, devido a um tra-
balho diferenciado.

A segurança em torno da
escola também evoluiu muito,
inclusive.  “A Ronda Escolar
nos visitava pela manhã, tar-
de e noite. Eles não estão vin-
do muito aqui, porque não está
havendo tanta necessidade no
momento”, disse.

A escola não tem registro
de alunos com dislexia, ao con-
trário da EE Eduardo Prado.
“Como os pais não informam,
não temos alunos com dislexia
comprovados”, explicou ela.

Problemas que precisam
ser resolvidos

Mas, como em todas as

escolas, existem problemas.
Há dificuldade para estacio-
namento das vans que vêm
buscar os alunos e os cami-
nhões quebram a calçada.
“Temos que buscar um meio
para suprir a falta de profes-
sores no período noturno”,
destacou Rosângela, acres-
centando que as parcerias são
a solução.

O prédio ao lado, que no
passado abrigou a escola e
onde hoje estão instalados a SP
Escola de Teatro e a Oficina
Cultural Amacio Mazzaropi,
para ela, é um prédio qualquer.
Não existe qualquer contato
com a escola e ela gostaria que
houvesse uma aproximação.
“Temos que descobrir talentos
com os adolescentes”, disse a
diretora Rosângela, finalizan-
do a entrevista.

A segunda escola
da Capital

Embora instalada em 31
de março de 1913, a EE Pa-
dre Anchieta foi criada pela
Lei nº 1349 em 24 de dezem-
bro de 1912, com o nome Es-
cola Normal do Brás, que fun-
cionou como Escola Normal
Primária, até 1920. Era a se-

gunda escola de São Paulo.
A partir dessa data, pas-

sou a ser do mesmo tipo de
todas as Escolas Normais do
Estado, isto é, possuindo ane-
xos, o Grupo Escolar Modelo
e a Escola Complementar, e
como as outras, com um cur-
so regular de quatro anos.

A Escola Normal funcio-
nou, a princípio, num casarão
na avenida Rangel Pestana,
419. No ano de sua fundação,
tinha uma matrícula de 83 alu-
nas. A primeira turma de pro-
fessores recebeu seu diploma

em 1916, tendo sido seu pri-
meiro diretor o professor Se-
bastião Dias.

Depois, a Padre Anchieta
foi instalada em um prédio
quase centenário, que hoje
abriga a Oficina Cultural Ama-
cio Mazzaropi, na av. Rangel
Pestana, 2.401.

Homenagem ao
1º Missionário do Brasil

A Escola Estadual Padre
Anchieta recebeu esse nome
em homenagem ao padre
José de Anchieta, nascido em
São Cristóvão no ano de 1533
e falecido em Iriritiba no Es-
pírito Santo no dia 09 de julho
de 1597. Foi o primeiro missi-
onário a vir para o Brasil.
Quando chegou, Anchieta ti-
nha 20 anos. Veio na comiti-
va de D. Duarte da Costa,
segundo Governador Geral. 

No ano de 1554 Anchieta
fundou o terceiro Colégio do
Brasil, e no dia 25 de janeiro
foi celebrada a primeira mis-
sa no Colégio. Era fundada a
cidade de São Paulo. Anchie-
ta construiu também um se-
minário de orientação perto
do colégio.

O atual prédio da Anchieta

A cozinheira Ana Pereira (que faz Gastronomia no
Senac Penha), prepara 600 pratos por dia aos alunos

Pátio do antigo prédio, quando ainda
se chamava Escola Normal
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