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A EMEF Professor Jorge Americano, criada sob o nome "Escola Mista Municipal do 

Valo Velho" através do Decreto 3.506 de 20/03/1957. Após o Decreto 9.298 de 11/02/1971, 
passou a denominar-se EMEF "Professor Jorge Americano", e posterior autorização do 
Conselho Estadual de Educação, Portaria CEE 1/81 de 6/4/1981 teve sua autorização 
reconhecida. Início de Funcionamento: ano letivo de 1957. 

A EMEF "Professor Jorge Americano" é mantida conforme o regimento das escolas 
municipais da Prefeitura Municipal de São Paulo e oferece a Educação Básica no nível 
Fundamental e nas modalidades Regular e EJA-II. Está jurisdicionada na Diretoria Regional de 
Educação Campo Limpo. 

Em janeiro de 1957 a Professora Nadir Pessoa Rosa, residente em Santo Amaro e a 
Professora Sônia Inga Maria Lavio, residente no Capão Redondo, iniciaram visita às famílias 
do bairro, a fim de reunir alunos para iniciar uma classe. Em meados de janeiro do mesmo ano, 
a sala já estava lotada, vindo então para reger outra classe, a Prof. Nair Fontoura. O ano de 
1958 terminou com três classes em funcionamento, num local próximo do atual prédio. 

O terreno do atual prédio foi doado pelo senhor Mario Dói, dono de um bar no ponto 
final do Valo-Velho. O Sr. Mario faleceu em 1985 e a família mora no mesmo local do bar. 

A escola recebeu várias denominações: 

Escola Mista Municipal do Valo Velho (decreto 3506 de 20/03/1957); 

Escola Masculina Municipal do Valo Velho; 

Escola Reunida Municipal do Valo Velho; 

Escola Agrupada Municipal do Valo Velho; 

Escola Municipal Professor Jorge Americano (decreto 9298 de 11/02/1971); 

Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Jorge Americano; 

EMEF Professor Jorge Americano (decreto 45787 de 24/03/2005). 

O prédio atual foi construído em 1969, na administração Faria Lima, na Secretaria de 
Educação Araripe Serpa. A escola sofreu pequena reforma em 1983, sob a direção da 
Professora Maria Luiza Paula França. 

Em 1986, foi levantado um muro que uniu os dois prédios, com o portão de entrada dos 
estudantes. No mesmo ano, foi feita a pavimentação do jardim. 

Aos vinte e oito de agosto de 1987, foi feito o descerramento do retrato do Patrono da 
Escola, com festividades e convites às autoridades. A festa em um primeiro momento 
desenrolou-se no pátio externo, havendo apresentações de números infantis e um número de 
evoluções do nível II, com fanfarra. Logo após, os convidados e professores dirigiram-se ao 
corredor administrativo, quando a Prof. Ana Maria P. M. de Almeida, coordenadora pedagógica 
da unidade fez um discurso exaltando as qualidades do patrono e depois a professora Amélia 
Domingues de Castro agradeceu a homenagem feita ao seu tio, Prof. Jorge Americano. 

Depois do descerramento do retrato seguiu-se uma rápida recepção, onde professores, 
funcionários, pais da APM e convidados confraternizaram-se. 



Muitas também foram às mudanças pedagógicas no decorrer da década de 90. Da 
mesma forma, a legislação passou por inúmeras transformações a fim de que o processo 
educacional acrescentasse ao ser em formação, além dos conhecimentos básicos da leitura e 
escrita também valores, como ética, respeito, cidadania. A educação e a escola, em conjunto 
com a família e com os demais cidadãos, exercem papel fundamental na vida do ser humano. 
Pois ao dialogar entre as diferentes instâncias, recebem as referências que orientarão o 
estudo, o trabalho e o convívio em sociedade, que é a essência da formação. Além de dar 
condições para que todos interajam e compreendam as novas linguagens, metodologias, 
tecnologias e saibam aproveitá-las de modo consciente e responsável. 

A fim de otimizar a formação cidadã, alguns espaços foram criados. Onde funcionava 
classes de Educação Infantil, passou a existir a Sala de Leitura, a Sala da Rádio e Laboratório 
de Informática. No mesmo prédio no piso inferior havia a Sala de Artes e Sala de apoio 
pedagógico e criou-se uma sala de Educação Física onde era guardado todo o equipamento 
utilizado nas aulas. Esta sala posteriormente foi realocada para salas que envolvem o pátio e o 
espaço onde era sala de Educação Física, após ficar obsoleto por muitos anos e se tornar 
depósito, foi otimizada em 2016 e passou a ser sala de Convivência, onde se reúnem Projetos 
como Grêmio estudantil e Cantoria. Além da adequação da Sala de Vídeo que ganhou projetor, 
ar condicionado, quadro branco e equipamentos de som e mobília para que os usuários 
tenham mais conforto e praticidade, em 2016 aconteceu a revitalização da quadra, que além da 
reforma, ganhou painéis de grafite com motivos de jogos indígenas. 

Nos anos que se seguiram a escola buscou realizar ajustes na manutenção do espaço 
físico, utilizando os recursos públicos recebidos, assim como, os recursos próprios para 
realizarem melhorias, recriando espaços tais como: a brinquedoteca em 2017 e o parque 
infantil, na área externa, em 2019, o que consideramos uma conquista, pois este era um pedido 
recorrente quando a Gestão Escolar se reunia com a comunidade escolar. Ao longo destes 
anos percebemos que os projetos realizados pela escola, contam com a participação contínua 
da comunidade que colaboram com os processos de: implantação, realização e avaliação. Hoje 
temos contamos com a participação ativa da comunidade nos colegiados como Conselho de 
escola, Associação de Pais e Mestres (APM) e Grêmio Estudantil, sendo que, estes são 
espaços de constante fortalecimento, na busca de uma Gestão Democrática e que dá voz aos 
diferentes segmentos atendidos pela escola pública. 

Diante disso, pretende-se homenagear a EMEF Jorge Americano com a honraria de 
Salva de Prata, reconhecendo sua linda trajetória e importância para as famílias da região. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2019, p. 74-75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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