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1- Atividades desenvolvidas na Escola
1.1 - Reuniões periódicas sobre o andamento do projeto
Durante os meses de agosto e setembro eu e a coordenadora Eliana Roda nos reunimos todas
as semanas para trocarmos informações sobre as leituras que fizemos em comum, de alguns livros,
sobre a história da escola e, principalmente, para discutirmos os preparativos para o chá a ser
oferecido às ex-alunas, ex-professores e ex-funcionários da escola.
1.2 - Atividades desenvolvidas para comemoração dos 90 anos da Escola
1.2.1 - Contatos e visitas às ex-alunas para levantamento de nomes e endereços de
ex-professores e ex-funcionários da Escola
No relatório do semestre passado informei ter contatado a ex-professora Izabel
Gonçalves, formada em 1948. Havia me comprometido visitá-la no ateliê da ex-aluna Emília
Freitas Palhares, onde leciona Rendas e Bordados todas as sextas-feiras. Realizei esta visita em 03
de agosto, juntamente com a nossa aluna e estagiária Camilla Suiscun, cujo relatório encontra-se
nos anexos.
A partir dessa visita contatei várias vezes a Izabel e esta forneceu-me vários telefones de
amigas que haviam estudado e trabalhado na Carlos de Campos, através desses contatos
telefônicos, que se iniciaram em julho e foram até setembro, cheguei a uma listagem com 54
pessoas, sendo que destas conversei por telefone com 22 pessoas, colhendo dados sobre as suas
histórias com a nossa escola. Essas informações foram registradas e encontram-se nos anexos
Para o chá comemorativo dos 90 anos da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos
foram convidados 85 ex-alunas e ex-professores. Juntou-se a listagem do chá oferecido em 1998
com a listagem que montei este ano, poucos foram os nomes que coincidiram, a maioria das
professoras que contatei foram do Curso de Corte e Costura.
1.2.2 - Levantamento de recursos financeiros e humanos para realização do chá oferecido
para ex-alunas e ex-professores da Escola
Programou-se realizar um chá para cem pessoas. Encontrou-se uma série de
dificuldades para realizá-lo, principalmente financeira, mas após vários contatos, solicitei
formalmente a importância de R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) à Chefia de Gabinete da
Superintendência do Centro Paula Souza, Profª. Laura M. J. Laganá, para custear o aluguel de
louças e talheres e, a compra chás, bolo, salgadinhos e pães. Foi aprovado.
A nossa diretora Maria Lucia de Carvalho Pereira selecionou os fornecedores de
alimentos e no dia do evento trouxe flores, contribuindo na decoração do refeitório e recepção dos
convidados.

A Profª. Maria Célia de Carvalho Silva, do curso de Nutrição e Dietética, nos apoiou
emprestando toalhas, dando sugestões para a decoração do refeitório e orientando as alunas do 2º e
3º módulos de Nutrição e Dietética, que aceitaram, gentilmente, o meu convite e serviram os nossos
convidados durante o chá de confraternização. A seguir, cito os nomes dessas alunas: Ana Lúcia da
Costa Ferreira, Ana Paula Lopes, Cecília Negreiros de Arruda Jacob, Érica Rossi Augusto, Erika
Aparecida Felix de Barros, Nidy Albuquerque S. M. Dias, Pâmela Lino Costa, Vanessa Cristina
Caetano.
Um agradecimento especial a funcionária da nossa escola Aparecida Mantovani que deu
suporte na cozinha às nossas alunas antes, durante e após o evento.
A coordenadora Eliana Roda convidou as estagiárias do projeto de historiografia para
recepcionar os convidados, acompanhando-os na visita ao Centro de Memória e gravando
entrevistas curtas durante o evento.
1.2.3 - Criação de um "boton" comemorativo dos 90 anos da Escola
Pretendia-se criar um "folder" em comemoração aos 90 anos, apresentando o Centro de
Memória da Carlos de Campos, mas não se conseguiu verba suficiente para sua elaboração. Então
utilizei parte da verba obtida com patrocínio de empresas para impressão do jornal da escola "O
Álvaro", nº 3, postergando sua circulação para o início do próximo ano e, criou-se um "boton"
comemorativo dos 90 anos, oferecendo-o aos nossos convidados.
1.2.4 - Palestras realizadas no Anfiteatro da Escola no dia do seu aniversário
As professoras Dra. Carmen Sylvia Vidigal de Moraes, do Centro de Memória da
Faculdade de Educação da USP e Suely Teresa de Oliveira, ex-professora da nossa escola, que em
1992, defendeu a tese de mestrado "Uma colméia gigantesca: Escola Profissional de São Paulo 1910/20/30", incluindo a história da nossa escola nesse período, ambas ministraram palestras no dia
28 de setembro ,no Anfiteatro da Escola, aos nossos convidados sobre o tema "A Educação
Feminina em São Paulo: história e memória".
1.2.5 - Divulgação externa na mídia impressa e de comunicação sobre os 90 anos da Escola.
Se hoje conhecemos parte da história da nossa escola desde a sua fundação, registrada
principalmente no Livro de Recortes, devemos isso ao Profº. Horácio Augusto da Silveira, que
sempre buscou a imprensa para por em evidência o trabalho desenvolvido na Carlos de Campos e,
principalmente, a Profª. Laia Pereira Bueno, e os motivos são descritos com suas próprias palavras
no fechamento do Livro de Recortes:
"Fica aqui encerrada a documentação de todas as atividades e de todos os momentos escolares e
sociais realizados durante a minha gestão e das quais foi dado publicidade pela imprensa da Capital.
Por considerar este álbum de recortes um precioso patrimônio para Escola Industrial Carlos de
Campos que aí encontrará, em provas autênticas, dados sobre a sua história e a sua vida e sobre as
realizações aí levadas a efeito e, que bem demarcam as fases de progresso e prosperidade por que
tem passado - confio-o à nova Diretoria do estabelecimento, pedindo-lhe que prossiga neste
trabalho - com o mesmo interesse e desvelo com que o fiz"
São Paulo, 31 de Dezembro de 1951
Laia Pereira Bueno - Diretora

Procurando homenagear esses mestres, procurei formalmente a imprensa para registrar
os 90 anos da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, recebemos inicialmente apoio do Jornal
do Brás que publicou uma matéria com a manchete " ETE Carlos de Campos completa 90 anos",
com fotos do Centro de Memória.
O Jornal do Centro Paula Souza marcou presença no chá, publicando uma matéria com a
manchete "90 anos de ensino profissionalizante em São Paulo", com foto de ex-professoras da
nossa escola presentes no evento. Essas reportagens encontram-se nos anexos.
No dia 14 de setembro levamos ao ar o projeto Lixo Urbano um problema de Educação
Ambiental, por ter sido selecionado no 1º Prêmio Rádio Bandeirantes - Escola Voluntária. Eu e
uma equipe de quatro alunos, incluímos na reportagem a fala da ex-professora Izabel Gonçalves,
informando a população que desde 1942 a nossa escola tem a tradição de aproveitar o lixo, nessa
época com as campanhas do metal e da borracha. Ficamos sabendo dessas campanhas através do
Livro de Recortes e de uma entrevista com a profª. Izabel Gonçalves, realizada em agosto. O CD
Room com essa reportagem gravada nos estúdios da Rádio Bandeirantes encontra-se no Centro de
Memória.
Na mesma semana os nossos alunos participaram do Desafio Escolar 2001, cujo tema
esse ano foi o "Consumo Responsável". A escola ficou classificada em 1º lugar na Capital e 2º
lugar no Estado. Aproveitando a entrevista concedida à jornalista do Jornal O Estado de São Paulo,
sobre o nosso projeto "Lixo Urbano um problema de Educação Ambiental", apresentou-se o Centro
de Memória e contou-se um pouco da história da escola que foi publicada no jornal no dia 18 de
outubro e encontra-se nos anexos.
Em 11 de novembro participou-se da 1ª Feira Cultural dos Artesãos do Bairro, a convite
do Grupo de Valorização do Brás, com uma exposição de fotos da Escola referente às Exposições
de Trabalhos no período de 1929 a 1951 e do projeto Lixo Urbano um problema de Educação
Ambiental de 2000/1. Muitos jornalistas e políticos a visitaram, e aproveitou-se a oportunidade para
apresentar os projetos desenvolvidos na escola, principalmente, o de Historiografia. Em 6 de
dezembro recebeu-se da Câmara Municipal de São Paulo através do Of. nº 5762/2001, o
requerimento RDS 3493/2001, de iniciativa do vereador Gilson Barreto e outros, voto de júbilo e
congratulações pelo aniversário de nossa escola, nos anexos, cópia do documento.
1.2.6 - Divulgação interna da Semana Comemorativa dos 90 anos da Escola
A diretora Maria Lucia de Carvalho Pereira presidiu a organização interna na escola
para comemoração dos 90 anos. As atividades realizadas foram:
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Notas: Professores de diversas disciplinas organizaram exposições referentes ao Brás antigo e atual
(para realização desses trabalhos os alunos consultaram os arquivos do Centro de
Memória).
Nós do Centro de Memória organizamos uma exposição com fotos das Exposições de
Trabalhos que ocorreram de 1929 a 1951, com o intuito de homenagear a Diretora Laia
Pereira Bueno, que organizou durante a sua gestão toda essa documentação e as ex-alunas
que a visitariam no dia do chá de confraternização e comemoração dos 90 anos.

1.3 - Atividades desenvolvidas para divulgação do projeto
1.3.1 - Visitas a outros Centros de Memória do Centro Paula Souza
Durante o curso de fotografia na ETE Bento Quirino, em Campinas, em setembro, eu e
a aluna Rosiene Fagundes Lauer, aproveitamos para conhecer o seu Centro de Memória, a
coordenadora Ligia foi muito atenciosa durante a visita ao mesmo. Em anexos, foto da sala onde
ocorreram as aulas teóricas.
Em outubro, as alunas do 3º módulo do curso de Nutrição e Dietética, na disciplina
Tecnologia de Alimentos, ministrada por mim, visitaram o Centro de Memória da ETE Cônego
José Bento, sendo recebidas pelos coordenadores Julia e Edmilson e com o apoio do Profº Antonio
Almeida Duarte, coordenador do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Agroindustrial,
visitaram toda a fazenda, o laboratório de bromatologia e acompanharam a aula prática de produção
de embutidos.
1.3.2 - Memória, Resgate e Preservação
No mês de setembro os alunos do 1º módulo do curso de Nutrição e Dietética, das
turmas A e B, do período da tarde, na disciplina Tecnologia e Meio Ambiente, realizaram uma
enquete com a comunidade do entorno, entrevistando 52 famílias.
Os dados coletados foram discutidos em sala de aula, mas pretendo elaborar um artigo
com esse material. No mesmo período apliquei essa enquete em 35 alunos da Turma D, noturno, na
mesma disciplina, e pretendo incluir nesse trabalho. A ficha da enquete encontra-se nos anexos.
Através dessa enquete descobriu-se que as famílias abaixo utilizaram os serviços do
Dispensário de Puericultura existente na Carlos de Campos no período de 1931 até a início da
década de 1950:
- Janete Melo
60 anos
Rua Venâncio 13
- Mercedes
73 anos
Rua Praia dos Lavradores 30
- Emília Sangiorgi
78 anos
Rua Praia dos Lavradores 4 A
- Aparecida
80 anos
Rua Roque Victor Vasto 61
Pretende-se ainda neste mês entrevistar essas famílias, pois seus depoimentos serão
importantes para a monografia sobre o Dispensário de Puericultura.

1.3.3 - Aulas expositivas ministradas no Centro de Memória
Na semana seguinte à comemoração dos 90 anos da escola, solicitei um Estudo do Meio
Ambiente Escolar, na disciplina Tecnologia e Meio Ambiente, aos alunos do 1º módulo do curso de
Nutrição e Dietética, com o objetivo de observarem e relatarem os acontecimentos ocorridos durante
essa semana, identificando os pontos fortes e fracos desse evento, visando a preservação da memória e
do patrimônio. As turmas foram divididas em equipes para visitarem as exposições montadas na escola
e a cada quinze minutos duas equipes passavam pelo Centro de Memória e recebiam informações sobre
a história da nossa escola através dos objetos expostos. Ao ministrar essas aulas no Centro de Memória
pude observar a importância do mesmo na formação desses alunos, pois só preserva o patrimônio quem
conhece o valor histórico de cada peça existente no mesmo.
1.4 - Programa de História Oral
Desde julho mantenho contato com ex-alunas e ex-professores da nossa escola, inicialmente
para conhecê-los e convidá-los para o chá dos 90 anos, posteriormente, para solicitar informações sobre
novos fatos que fui coletando sobre a história da escola e através de seus depoimentos entendendo
melhor essa grande colméia. As informações obtidas durante essas conversas telefônicas, foram
registradas e encontram-se nos anexos.
A Profª. Debble Smaira, 92 anos, do curso de Dietética, foi convidada para o chá, mas como
havia sofrido uma queda e estava acamada, não pode comparecer. Então fui a sua residência em 27 de
outubro, encontrar-me também com a Profª. Maria Cecília Bella, a conheci nesse encontro, seu pai
Vicente de Paula Bella foi diretor da secretaria do Profº. Horácio da Silveira, na Superintendência do
Ensino Profissional. Relato desta visita encontra-se nos anexos.
Recentemente fomos entrevistar o Prof. Dr. Henrique Grechi, 80 anos, ex-professor de
Puericultura e Dietética Infantil, passou em 1º lugar no concurso, cuja vaga havia deixado o Prof. Dr.
Jorge Morais Barros, este ministrava aulas teóricas e práticas no Dispensário de Puericultura,
juntamente com o seu assistente, o Prof. Dr. Mario Tadeu. Quando ingressou na Carlos de Campos, as
aulas deixaram de ser dadas no Dispensário de Puericultura e este passou a atender somente a
população. Diante dessa situação o Prof. Dr. Henrique Grechi ministrava aulas teóricas e práticas em
sala de aula. Pretende-se transcrever ainda neste mês a entrevista de 60 minutos gravada.
Fotografias do Dispensário de Puericultura encontram-se nos anexos.
2- Atividades subsidiadas pela equipe da Universidade
26 de julho
Reunião com as coordenadoras do projeto Dra. Carmem Sylvia Vidigal de Moraes, do Centro de
Memória da Faculdade de Educação da USP e Profª. Julia Falivene Alves, do Centro Paula Souza,
estava presente também a arquivista Maria Cristina Vendrameto. Nesta foram entregues os relatórios e
disquetes semestrais das oito escolas envolvidas no projeto e discutida exaustivamente a pauta a seguir:
arquivo, banco de dados, inventário (até 1950 - depois de 1950), álbum fotográfico, calendário 2002 comemorativo dos 90 anos, temas dos capítulos do livro, comissão do evento comemorativo de
encerramento do projeto, calendário de visitas técnicas, materiais necessários para a continuidade dos
trabalhos e curso de capacitação para o pessoal da historiografia.

A Profª. Julia enviou o ofício CETEC/grupo 267, de 25 de junho, às escolas informando sobre a
aprovação do projeto pela FAPESP.
Nesta reunião cada escola levou vinte fotos para selecionar dez, visando a confecção do álbum
fotográfico. Todas as escolas fizeram apresentação de suas fotos. Mas foram selecionadas quatros fotos
das escolas, GV/Carlos de Campos/Amparo, para confecção do calendário 2002, comemorativo dos 90
anos dessas escolas. Pretendia-se tê-lo pronto para o aniversário, dia 28 de setembro. A criação de arte
do calendário ficou pronto, mas não há tempo de distribui-lo na data estipulada.
Foi solicitado dar prioridade para organização dos arquivos e o fornecimento até 10 de outubro
passado da Tabela de Temporalidade (antes denominado inventário). A Dra. Carmen pediu aos
coordenadores atuarem nas escolas de forma a "criar nos pais e alunos uma motivação para preservação
do que tem valor histórico". Sugeriu montar o Plano de Classificações, pois no futuro facilitará
identificar o que deve ou não ser descartado (Iomar orientará essa atividade através da arquivista
Cristina). A Dra. Carmen solicitou o inventário até os anos 70 para o projeto de historiografia, pois
assim poder-se-á identificar "períodos vazios" na documentação. Colocou que o prontuário do aluno é
importante para conhecer a origem social e o perfil econômico.
A Dra. Carmen pediu que cada escola faça:
- Correção no organograma, incluindo iconografia;
- Inserção da documentação iconográfica dentro das séries;
- Organização do arquivo de forma funcional e não estrutural, porque a estrutura pode mudar a cada
gestão;
- Verificação da capacidade do hardware, pois cada escola poderá mandar um coordenador para
treinamento com o Sr. Léo, técnico de informática, sobre o banco de dados, Mephis, em data e local
a serem definidos.
A Profª. Julia montou uma comissão para organizar um evento de encerramento do projeto com
exposição dos trabalhos realizados nos centros de memória das escolas, os coordenadores participantes
dessa comissão são: Paulo (Amparo), Magda(Franca), Edmilson(Jacareí), Maria Lucia(Carlos de
Campos), Nilza(Getúlio Vargas), Ligia(Bento Quirino) e Waldemar(Aristóteles).
A Dra. Carmen trouxe um catálogo do Museu da Escola de Minas Gerais, editado em 1998, esse
material apresenta um conteúdo semelhante ao que estamos desenvolvendo no Centro de Memória, por
esse motivo solicitei um exemplar ao referido museu e este me tem sido de grande valia.
04 de agosto
Reunião no Centro de Memória da Carlos de Campos com a arquivista Cristina e as coordenadoras
Déborah, Eliana Roda e Maria Lucia M. Carvalho. Mostramos que o inventário da nossa escola consta
do relatório de 1998 a 2000, foi feito o levantamento de toda a documentação até 1950 e também a sua
classificação.
Cristina solicitou documento do Centro Paula Souza que regulamenta a documentação da escola, a
professora Deborah de Marco Ridolfi localizou o documento - "Para além dos papéis" 4º Encontro
Projeto de Capacitação Desenvolvimento de Pessoal/ Caderno 8/ Protocolo e Arquivo Grupo de
Supervisão Escolar CETEC Agost/96 - e o encaminhou em 21 de setembro.
Eliana informou que a documentação está higienizada até 1970, acondicionada só em papel neutro,
aguardando receber mais caixas. Ela encaminhou a Cristina relação dos livros até 1950, estes não estão
acondicionados. A Cristina recomendou que estes devem ficar no arquivo dentro das caixas.
Na Carlos de Campos as séries higienizadas foram até os anos 60, menos matrícula/registro,
freqüência de funcionários e docentes e registro de diplomas. A Eliana informou que o livro de pontos

de 1936 a 1940 está em péssimo estado, mas como não tem verba para restauro, deve-se higienizar,
acondicionar e pôr em caixa (esse livro a Cristina tem considerado como raro em algumas escolas).
Cristina orientou que no caso de fichas, estas devem ser acondicionadas a cada dez fichas, colocando
papel neutro para aumentar o tempo de vida do documento. A Cristina informou que no dia anterior
mandou por e-mail modelo de etiqueta para colocar nas caixas, recebemos o e-mail.
31 de agosto
Encontro de Acompanhamento, Avaliações e Capacitação Técnica
Participei dessa reunião, enquanto, a coordenadora Eliana Roda participava do curso de capacitação
sobre o banco de dados, ministrado pelo sr. Léo, técnico em informática.
A Dra. Carmen trouxe um encarte da Revista Histórica do arquivo do Estado denominado Álbum da
Escola (1908) de Beatriz Cavalcanti de Arruda - Coordenadora do Setor de Estudos e Pesquisas - tratase da escola Caetano de Campos. A Profª. Julia providenciou cópia para todos os coordenadores do
projeto.
As escolas apresentaram as legendas das fotos que foram selecionadas para o álbum e estas foram
discutidas com as coordenadoras do projeto. A seguir, apresentaram propostas para elaboração das
monografias referentes às escolas. A Dra. Carmen fez uma explanação sobre a origem do ensino
técnico no Brasil até a LDB de 1996.

Curso de Revelação de Imagens em P&B - Prof. Guilherme Tomás O' Connor de
Lungarzo (IME/IPT-USP) - na ETE Bento Quirino em Campinas.
01 de setembro
Neste dia foi ministrada aula teórica para capacitar professores para revelação e ampliação de
fotografias em preto e branco. A aula teórica versou sobre: o que é a fotografia; quais são e como
devem ser empregados os produtos utilizados para revelação de fotografias em preto e branco e, como
funciona uma máquina fotográfica.
A aluna e estagiária no nosso Centro de Memória, Rosiene Fagundes Lauer, participou também do
referido curso.
15 de setembro
Neste dia foi ministrada aula prática realizada em duas etapas:
Primeira No laboratório o professor apresentou os produtos químicos que seriam utilizados para revelação do
filme, são eles: Kodak Fixador (1L) - contém tiossulfato de sódio, 70-80%, Revelador Dektol - contém
sulfato de p-metilaminofenol (1-5%) /Carbonato de Cálcio (50-55%) e Hidroquinona (6%) e Revelador
D-76 - contém sulfato de p-metilaminofenol (1-5%) e Hidroquinona (5%).
Apresentou também todos os materiais envolvidos na revelação do negativo do filme. A seguir, com
a sua câmera, no pátio da escola, tirou diversas fotos explicando como trabalhar com as lentes para
aproximar a imagem, com o diafragma, indicando que existem especificações de tempo versus
distância. Aproveitando as suas explicações levei minha máquina com um filme branco e preto e tirei
as fotos nas posições indicadas pelo professor.
Segunda -

O professor explicou como revelar o negativo, como fazer os testes para a ampliação da imagem e
impressão no papel, os cuidados necessários, observando e auxiliando no trabalho de revelação dos
dois filmes realizados por mim e por outro coordenador da ETE Bento Quirino.
O filme que revelei encontra-se com a Iomar que ficou de imprimir as fotografias e enviar para a
nossa escola. Ainda não recebemos a apostila, que seria elaborada pelo professor, que contendo 20
imagens e instruções básicas para montagem de um laboratório fotográfico.
20 de setembro
Encontro de Capacitação Técnica no Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP. Recebi
da arquivista Cristina uma relação de documentos levantados pela bolsista Rita em 1993, referente à
nossa escola. Iomar forneceu materiais de consumo para o nosso Centro de Memória que constam do
memorando, assinado por mim que os recebi e pela Eliana Roda que os conferiu na Escola.
No período da manhã, a Dra. Carmen nos levou para conhecer o acervo Paulo Bornoul, dentro da
Biblioteca da Faculdade de Educação da USP, trata-se de um acervo ainda em montagem e, portanto,
restrito. Mas podendo ser consultado com hora marcada e apoio das bibliotecárias. Durante a reunião
no Centro de Memória a Dra. Carmen elogiou os textos recebidos, antecipadamente, referentes as
monografias preliminares de algumas escolas. Nesta reunião, essas escolas apresentaram o texto de
suas monografias e, regras foram definidas para sua impressão:
"Folha A4, Arial 12, espaço 11/2, 30 linhas por folha, D2 S3 I2 E2,5, Título 14 - negrito, sub-título 12 negrito, autores e colaboradores. Podem conter notas de rodapé, não muitas (importante para se situar),
em Arial 10. No máximo 6 fotos: alunos em situação de aula, professores e fachada do prédio, sempre
relacionados com o texto".
No período da tarde a Dra. Carmen abriu seu acervo para os coordenadores selecionarem artigos de
interesse para elaboração das monografias. Selecionei trinta e uma referências que foram recebidas no
Centro de Memória da Carlos de Campos em 22 de outubro, cuja relação encontra-se nos anexos.
17 de dezembro
Encontro de Acompanhamento, Capacitação e Avaliação do Projeto de Historiografia
A Profª. Julia F. Alves, informou que o calendário ficará pronto em janeiro de 2002 e será entregue a
todos os professores e funcionários de todas as escolas. E que as seguintes publicações constarão da
conclusão do projeto:
1. Escolas Profissionais Públicas: Uma História em Imagem (Álbum Fotográfico)
2. Contribuição à Pesquisa do Ensino Técnico no Estado de São Paulo: Inventário de Fontes
Documentais.
3. Memória e História: Educação e Trabalho no Estado de São Paulo: uma relação em construção
(monografias).
A Dra.Carmen pediu à FAPESP prorrogar entrega do relatório até 20 de março.
Cristina Vendrameto questionou:
- quem ficará responsável pelos Centros de Memória nas escolas ao encerrar o projeto com a
FAPESP?;
- quem vai ficar responsável pelos materiais que lá estão e foram financiados pela FAPESP?.
A Profª. Julia colocou que o Profº. Almério solicitou um relatório da situação atual, do que falta fazer
e a importância dos Centros de Memória para a comunidade.
Cristina recebeu relatórios das escolas referente a situação atual da documentação e emitirá um
documento. Vários professores discutiram as dificuldades que enfrentaram ou poderão enfrentar ao

incluir o projeto numa disciplina, comentando ser difícil trabalhar com 40 alunos no mesmo instante,
nas atividades rotineiras do projeto, como higienização e organização dos documentos.
A Dra.Carmen colocou que nas monografias é necessário inovar e não incluir cópias de informações
que estão nos livros, os depoimentos podem entrar nos anexos.
Os Centros de Memória das escolas receberam nesta data uma máquina fotográfica - Câmara
CANON, modelo 3000N e 4(quatro) filmes Fuji - T50/400/36 poses. Até final de dezembro cada escola
deverá encaminhar a Profa. Julia do Centro Paula Souza, um filme com 36 fotos da fachada da escola e
das peças e equipamentos do Centro de Memória.
3 - Condições oferecidas pelo Corpo Administrativo da Escola para a realização satisfatória do
Projeto "Historiografia".
Neste semestre encontrei novos objetos na escola, importantes para resgatar a sua memória: uma
vitrine de 4 metros de comprimento por 2 metros de altura, com a frente toda de vidro e, um espelho
que estava no sanitário das funcionárias, ambos pertenceram ao curso de Corte e Costura e, foram
identificados através de fotografias da década de 1970.
A APM comprou um novo espelho para as funcionárias e pude então resgatá-lo para o acervo do
Centro de Memória. Outras peças foram para o nosso acervo: uma carteira individual, o catálogo do
Museu da Escola de Minas Gerais, apresenta um exemplar semelhante informando tratar-se de uma
carteira individual projetada por Francisco Campos (Art. 163, Decreto-Lei 7970/1927) e a cadeira de
madeira branca utilizada no Dispensário de Puericultura.
Todos os eventos que tem ocorrido na escola tem sido registrados e a APM tem pago os filmes e as
revelações fotográficas que ficam no nosso acervo.

4 - Cronograma da próxima etapa
-

Entrevistar as ex-usuárias do Dispensário de Puericultura que moram em torno da escola.
Elaborar um artigo com os dados coletados na enquete realizada, em setembro, com a comunidade
do entorno.
Transcrever a entrevista concedida pelo Prof. Dr. Henrique Grechi.
Concluir a monografia sobre o Dispensário de Puericultura.

São Paulo, 26 de Dezembro de 2001.

Maria Lucia Mendes de Carvalho
Escola Técnica Estadual Carlos de Campos

ANEXOS

PROFESSORES CONVIDADOS PARA OS 90 ANOS DA CARLOS DE CAMPOS

Adélia de Freitas
Aparecida Vicente de Carvalho
Haydeê Hernandez
Alzenda de Freitas
Aurora Frungilo Guerra
Aurora Norsia Daumann
Branca Rodrigues
Celina Ribeiro
Dalila Ramos
Danilo Mariano de Moraes
Debble Smaira Pasotti
Dina Palombo
Dirce Camargo Bueno
Dorotéia Mantovani Viana
Elvira Lopes Nascimento
Elza Nunes
Elza do Rosário
Elza Vasquez
Emília Freitas Palhares
Emília Raimundi
Ignês Bombonati
Inês Nascimento
Ivone Maluf
Izabel A Gonçalves
João Batista Babá
Julieta Ferreira Dias
Jurema Thomé de Medeiros
Lourdes de Freitas
Lury Miaki
Maria Alice Marques O Velasco
Maria Luiza Patrício da Silva
Miriam Di Pierro
Nadir Rebelato
Nair Jesus Manoel
Neide Guaudenci de Sá
Noemia Proti
Norma Giori
Terezinha Visconti
Wanda Stucci
Zulmira Ramos Rodrigues
Maria de Sousa Lobo
Alice Kfouri
Léa Adalgisa Maria Coronato
D’Angelo
Linda Bernardo Manfredini
Ulderiga Ferrini
Latife Hanna
Zarife Hanna

Valentina Zveigelt Vidal
Célia Gonzaga da Silva
Maria José Vieira
Tercíla Bueno Oliveira
Aparecida Bertozzi Rogério
Maria de Jesus Baptista de Mello
Enida Sartori
Maria das Neves Lourenço
Julia Azevedo Roda
Neide Jardim Benatti
Iracema Bianchini Brandão da Silva
Maria del Pilar
Aldônia Kaskevicius Reiss
Laureci Margarida Guazelli
Eunice Justi
Maria Eneida Cauchiolli
Noêmia Aurélia Gomes
Rosa Avella de Carvalho
Graça Pavão de Carvalho
Wanda Nogueira Perobelli
Esmeralda Gonçalves
Therezinha Gonçalves
Elvira Joaquina Félix
Helena Rossi Pena
Cleonice Valério
Iracema Del Monaco
Hortência
Maria Isabel
Irmã Joana Chang
Irmã Rosa Chang
Thereza Kleinas
Sakae Nakagaw
Therezinha M. Jesus Montouro
Helena Sanches Galdeano
Joana Herrerias Cabrera
Norma del Grande
Marlene Caprino Lopez
Elisabeth Monteiro

Nota – A maioria dos nomes dessa lista de professores foi levantada pela professora Fabiana Valeck de
Oliveira, a quem substitui como monitora da FAPESP, no projeto de Historiografia, em 2001.

FOTOGRAFIAS DOS 90 ANOS DA ESCOLA CARLOS DE CAMPOS EM 28/09/2001

Diretora Maria Lucia Pereira de Carvalho e Diretora de Serviços Geanne Pereira, recebendo antigos
professores e ex-alunas no auditório da escola para Comemoração dos 90 anos da Etec Carlos de
Campos, em 28 de setembro de 2001

Professor Danilo Mariano de Moraes, de Cerâmica na década de 1950, e Dra. Sueli Tereza de Oliveira,
ex- Professora de História, e palestrante no evento.

Estudantes do curso Técnico em Nutrição e Dietética, participando do Chá Comemorativo dos 90 anos
da Etec Carlos de Campos, em 28 de setembro de 2001

Dra. Carmen Sylvia Vidigal de Moraes ao lado da ex-Professora Auzenda Ribeiro, e de costa, a
Dietista e ex-Professora Arcelina Ribeiro, no Chá Comemorativo dos 90 anos da Carlos de Campos,
em 28 de setembro de 2001, no refeitório da escola.

Professora Eliana Roda, monitora da FAPESP no projeto de Historiografia com o Professor Guilherme
Vidal, na Sala de Memória, em 28 de setembro de 2001.

