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Publicação do dia 08/06/2020

“Começa hoje a 4ª Semana de Arquivos 2020 e o Centro de Memória da Etec
Getúlio Vargas participa virtualmente divulgando ao longo da semana um título do
seu acervo de livros raros e especiais por dia!

O livro de hoje é “O Ensino Technico-Profissional e Domestico em São Paulo”,
publicado em 1935 de autoria do superintendente Horácio da Silveira. O livro é
classificado como edição de luxo dentro da coleção de nosso acervo, com capa em
madeira e lombada em couro.”



Publicação do dia 09/06/2020

“Participando da 4ª Semana Nacional de Arquivos, hoje publicamos o livro mais
antigo de nosso acervo.

Publicado em 1872, “Teoria y Cálculos de las Maquinas de Vapor e de Gas”. O
exemplar encontra-se em ótimo estado de conservação.

Quer saber mais? Acompanhe-nos ao longo da semana e visite o “Catálogo dos
livros raros e especiais do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas” disponível em
www.etecgv.com.br e www.memorias.cpscetec.com.br.”



Publicação do dia 10/06/2020

“Dentre os critérios para classificar um livro como raro pode-se considerar edições
de tiragens reduzidas.

O exemplar de hoje é um livro escrito por professor de nossa unidade na década de
1930. Nele consta o pequeno número de exemplares reproduzidos.

Conheça mais o acervo de livros raros e especiais de nossa escala, acessando
www.etecgv.com.br.”



Publicação do dia 11/06/2020

“Três volumes compõem a coleção “Los Grandes Inventos”, publicada em 1911. Nela são
apresentados assuntos como aviação, telefonia, eletricidade, transmissão de imagens a
distância, entre outros. Tudo isto em 1911! Mesmo ano de criação de nossa escola!
Denominada de Escola Profissional Masculina da Capital foi criada pelo Decreto nº2118-B,
publicado em 28/09/1911, juntamente com a Escola Profissional Feminina da Capital. A
escola Masculina era destinada ao ensino de artes e ofícios e a Escola Feminina ao ensino
de economia doméstica e prendas manuais.
Ambas escolas continuam ativas, a Masculina é a nossa atual Etec Getúlio Vargas, e a
Feminina, a atual Etec Carlos de Campos.”



Publicação do dia 12/06/2020

“Encerrando nossa participação da 4ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo
Arquivo Nacional (@arquivonacionalbrasil), apresentamos hoje um exemplar de nosso
acervo referente ao curso de Marcenaria, um dos primeiros cursos oferecidos pela escola
em 1911.

Quer conhecer mais títulos de nosso acervo? Acesse os sites www.etecgv.com.br ou
www.memorias.cpscetec.com.br e conheça o “Catálogo dos livros raros e especiais do
Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas”.”
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