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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   E. E. Professor Mário Macêdo 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Prédio sem atrativos arquitetônicos, a escola é local de reunião social, educacional e cultural. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir a depredação do patrimônio da cidade, estão sendo realizadas algumas ações de 

conscientização quanto à importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, 

que gerou bom resultado. 
Proprietário atual: Governo Estadual de Estado de Minas Gerais/ 23ª Superintendência Regional de Ensino 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 a edificação encontrava-se em bom estado, com os desgastes naturais de uso 

intenso devido ao grande número de alunos. 
Fatores de Degradação: O uso intenso, com grande número de alunos e a falta de manutenção provoca a deterioração do prédio. O Estado 

demora muito a repassar verbas para reformas pequenas e isso só aumenta os estragos ao longo do tempo. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes em prédios de uso intenso é fundamental para que não se tenha que fazer grandes 

gastos com uma reforma completa. 
Intervenções:   O muro foi completamente tomado pelas heras e as duas paredes que ladeiam o portão 

principal foram revestidas de cerâmica azul, deixando a entrada com aspecto mais agradável. Internamente 

houveram algumas expansões. (Atualização de 2015) 
Dados Históricos: Criado em março de 1956 e instalado em 29 de junho de 1956 com a denominação de 4º Grupo 

Escolar de Muriaé, o Estabelecimento funcionava nas dependências da Granja Escola D. Delfim, local próximo 

do atual. Mais tarde foi transferido para um prédio próprio recebendo a denominação de Grupo Escolar 

Professor Mário Macedo, homenagem a este grande mestre pioneiro de Muriaé, criador do antigo Atheneu São 

Paulo fundado em 1913, hoje Escola São Paulo, escola particular com turmas de Fundamental, 1º e 2º graus, em 

funcionamento até os dias atuais. 

Ao longo dos anos de funcionamento, passaram pela direção do Estabelecimento as seguintes professoras: 

Maria Auxiliadora de Faria; Irene Monteiro Rogério de Castro; Maria Luiza Passos; Cândida Elvira Monteiro de 

Castro; Maria Roberto Marinho; Maria José Napoleão Bastos; Adicélis Stanzani da Silva Garcia, Heloisa 

Helena Araújo, Maria Aparecida Freitas, Maria Bernadete Monteiro de Castro e Maria Eleuzine Cabral Ribeiro. 

Se responsabilizam pela escola as atuais diretora e vice-diretora, Ana Paula Campos de Melo e Elisabete 

Aparecida de Lima Faria. 

 
Outras informações: Funcionam na edificação as seguintes Seções Eleitorais: 83, 97 a 103, 218 e 222. O email da 

Escola é escola.98698@educacao.mg.gov.br 

Situação atual: Durante os anos de 2020 e 2021 a escola ficou a maior parte do tempo fechada devido à pandemia 

de Corona Vírus. 

 
Ano do inventário: 2006 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
Inventários anteriores: 

 

  
Atualização de 2009                                                                                 Atualização de 2015 
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Registro Fotográfico Atual: 

 

 
01/10/2021. Vista da fachada do edifício e seus muros de divisas. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
01/10/2021. Detalhe do portão de acesso ao imóvel. (atualização 

de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
08/11/2021. Detalhe dos acessos aos blocos de salas. (atualização 

de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
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08/11/2021. Detalhe das treliças de madeira, em meio a tesoura de 

madeira do telhado. (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 

 
01/10/2021. Quadros dos diretores que já tiveram exercício na 

instituição. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 

 

 
Professor Mário Macedo                         Professor Mário Macedo, sua esposa e filhos 

 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 


