
Comemoração aos 115 anos de fundação da EE Sud Mennucci 

 

No dia 20 de abril do ano de 2012, foram realizadas atividades  em 

comemoração aos 115 anos de criação da escola. A Escola Estadual “Sud 

Mennucci”  foi instalada em 21 de abril de 1897 com o nome de Escola 

Complementar de Piracicaba, no prédio  à Rua do Rosário, onde hoje  

funciona  a ETEC. Em 11 de agosto de 1917, foi inaugurado o atual prédio 

da escola , na Rua São João , 1121 e em 01 de março de 1945 o decreto – 

lei 14.575 deu o nome de Escola Normal “Sud Mennucci.”  

           Neste século  de existência já passamos por várias alterações, 

muitas gerações passaram pelos bancos de nossa escola. Temos as marcas 

de cada época, mas o que mais nos identifica é a liberdade  a qual esta 

declarada no  estilo arquitetônico  do nosso prédio.  

          Como parte das comemorações, foram realizadas as seguintes 

atividades:  culto à bandeira, apresentação do coral da escola, peça de 

teatro,  produzida pelos alunos do Ensino Fundamental, sendo o tema 

principal a questão do respeito no decorrer dos anos; exposição de 180 

artefatos indígenas da tribo de etnia Juruna ; exposição de fotos antigas 

da escola. Contamos  também  com a participação  especial dos músicos:  

Sergei Eleazar de Carvalho e André L.G. Micheletti, os quais  proferiram  

palestra e apresentação musical, registrando  um  contato inicial do  III 

Festival Internacional de Musica de Piracicaba,  quando nossa escola 

sediará em julho de 2012 as oficinas  do referido evento.  

Participaram das solenidades  todos os professores, funcionários e 

alunos da escola. As comemorações neste ano não foram  abertas ao 

público, devido à reforma da calçada, a qual dificulta o acesso ao prédio.  

 

 Angelo Manoel Cobra 
     Diretor de Escola 
  

 



 

Início do culto à bandeira 

 

 

Culto à bandeira 



 

Angelo Cobra, Sergei Eleazar de Carvalho, André L. G. Micheletti e Hélio Moreno. 

 

 

Coral dos alunos – Organizadores: Prof.ª Magali e Prof. Rodrigo 



 

Coral dos alunos – Organizadores: Prof.ª Magali e Prof. Rodrigo 

 

 

Artefatos indígenas – Exposição Dia do Índio 



 

André L. G. Micheletti e Sergei Eleazar de Carvalho durante a apresentação musical. 


